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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

 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 pré-escolar 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. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00284 DT REC:01/04/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR À UNÃO LEGISLAR SOBRE DIREITO ADMINISTRATIVO E QUE OS  
ESTADOS E MUNICÍPIOS PODERÃO LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA, OBDECIDO  
SEMPRE O MODELO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:00599 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE COMPETIR AOS MUNICÍPIOS LEGISLAR SOBRE: I - TRIBUTOS URBANOS;  
II - REQUISIÇÃO DE TERRENO E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA; III - USUCAPIÃO  
URBANO; IV - ALUGUÉIS; V - TRANSPORTE URBANO. 
   
   SUGESTÃO:00771 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA  
LEGISLAR SOBRE A ELEIÇÃO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES; A  
ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAIS; A  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; A ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE TRIBUTOS DE SUA  
COMPETÊNCIA. 
   
   SUGESTÃO:01157 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE A ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR  
SUPLETIVAMENTE SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO, JAZIDAS, MINAS E OUTROS  
RECURSOS MINERAIS; FLORESTAS, CAÇA E PESCA; SERVIÇOS DE SAÚDE LOCAL,  
TRÂNSITO E TRÁFEGO EM SEU TERRITÓRIO. 
   
   SUGESTÃO:03201 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, OS MUNICÍPIOS E O DISTRITO FEDERAL  
TENHAM COMPETÊNCIA CONCORRENTE CUMULATIVA PARA LEGISLAR SOBRE A  
DEFESA E A MELHORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:04200 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR  
SUPLETIVAMENTE SOBRE AS MATÉRIAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:04803 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MUNICÍPIOS POSSAM LEGISLAR SUPLETIVAMENTE SOBRE AS  
MATÉRIAS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04810 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS  
LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES DO SETOR MINERAL. 
   
   SUGESTÃO:04910 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MUNICÍPIO POSSA LEGISLAR SUPLETIVAMENTE COM O ESTADO  
SOBRE NORMAS GERAIS E SUPLEMENTARES, QUANDO A MATÉRIA FOR DE  
INTERESSE COMUM. 
   
   SUGESTÃO:05427 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE A PROTEÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE E O EQUILÍBRIO DE TODOS OS ECOSSISTEMAS, NÃO  
EXCLUINDO A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAREM  
SOBRE O ASSUNTO NOS LIMITES DE SEU TERRITÓRIO. 
   
   SUGESTÃO:06513 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICIPÍOS  
TENHAM COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A DEFESA E A MELHORIA DO  
PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:07473 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS TENHAM COMPETÊNCIA SUPLETIVA PARA  
LEGISLAR SOBRE RECURSOS AMBIENTAIS. 
   
   SUGESTÃO:07665 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE LEGISLAR SOBRE O  
ENSINO DE 1. GRAU, E AO ESTADO, LEGISLAR SOBRE O ENSINO DE 2. GRAU E  
UNIVERSITÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:08267 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL, ESTADO E  
MUNICÍPIO, LEGISLAR SOBRE A DEFESA E MELHORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL  
E CULTURAL. 
   
   SUGESTÃO:08649 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS LEGISLAR SOBRE ASSISTÊNCIA E  
SAÚDE PÚBLICAS E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. 
   
   SUGESTÃO:08756 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO NÃO EXCLUA A DOS MUNICÍPIOS PARA  
LEGISLAR SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO, TRÁFEGO E TRÂNSITO E ORGANIZAÇÃO  
DE JUÍZO DE CONCILIAÇÃO MUNICIPAL. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3º reunião da Subcomissão dos Municípios e Regiões notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em 22/4/1987, sobre “O Município e a Constituinte”.  
Disponível em:  
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2c 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES – IIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 9º - Compete privativamente aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante.  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas 

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

nos prazos fixados em lei;  

III - organizar e prestar os serviços públicos locais;  

§ 1º - As atribuições dos Municípios poderão variar segundo as particularidades 

locais, sendo, entretanto, de sua competência exclusiva os serviços e atividades 

que digam respeito ao seu peculiar interesse, tais como:  

I - prestação dos seguintes serviços públicos:  

a) abastecimento de água potável e esgotos sanitários;  

b) transportes coletivos urbanos e intra-municipais;  

c) mercados, feiras e matadouros;  

d) distribuição de gás natural ou obtido por processo técnico;  

e) construção e conservação de estradas vicinais;  

f) cemitérios e serviços funerários;  

g) iluminação pública;  

h) prevenção de acidentes naturais;  

i) atenção primária de saúde; 

 j) limpeza urbana.  

II - execução de obras públicas de urbanização e denominação e numeração de 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
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logradouros públicos;  

III - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos locais e fixação dos 

respectivos preços;  

IV - planejamento do desenvolvimento municipal, inclusive o controle do uso do solo 

urbano e da utilização das vias e logradouros públicos;  

V - concessão de licença para localização, abertura e funcionamento de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, bem como a fixação do 

horário de funcionamento, respeitada a competência da União ou do Estado, 

quando for o caso;  

VI - concessão de licença para o exercício do comércio eventual ou ambulante;  

VII - regulamentação e licenciamento para colocação e distribuição de cartazes, 

anúncios, faixas e emblemas, bem como da utilização de alto-falantes para fins de 

publicidade e propaganda;  

VIII-cassação de licença concedida para o exercício de atividade ou a localização 

de estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, ao sossego, à segurança e 

aos bons costumes, fazendo cessar atividade ou determinando o fechamento do 

estabelecimento;  

IX - regulamentação de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as 

prescrições da lei;  

X - utilização de bens de domínio do Município;  

XI - regime jurídico dos servidores municipais;  

XII - criação e supressão de distritos.  

§ 2º - Compete, ainda, ao Município:  

I - fomentar a produção agropecuária e outras atividades econômicas;  

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

III - promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da 

população;  

IV - manter o ensino de primeiro grau;  

V - promover a cultura e a recreação;  

VI - legislar supletivamente sobre:  

a) proteção ao meio ambiente e controle da poluição;  

b) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico;  

c) defesa e proteção da saúde;  

d) tráfego e trânsito nas vias públicas.  

§ 3º - Os Municípios poderão prestar outros serviços e desempenhar outras 

atividades, mediante delegação do Estado ou da União, sempre que lhes forem 

atribuídos os recursos necessários.  

§ 4º - As peculiaridades locais, para efeito da variação a que se refere o § 1º deste 

artigo, serão definidas em lei complementar estadual. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 28.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º- Compete privativamente aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante;  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas 

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

nos prazos fixados em lei;  

III - organizar e prestar os serviços públicos locais;  
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IV - organizar e suprimir Distritos.  

§ 1º - As atribuições dos Municípios poderão variar segundo as particularidades 

locais, sendo, entretanto, de sua competência exclusiva os serviços e atividades 

que digam respeito ao seu peculiar interesse, tais como:  

I - prestação dos seguintes serviços públicos:  

a) abastecimento de água potável e esgotos sanitários;  

b) transportes coletivos urbanos e intramunicipais;  

c) mercados, feiras e matadouros;  

d) distribuição de gás natural ou obtido por processo técnico;  

e) construção e conservação de estradas vicinais;  

f) cemitérios e serviços funerários;  

g) iluminação pública;  

h) prevenção de acidentes naturais;  

i) atenção primária de saúde;  

j) limpeza urbana.  

II - execução de obras públicas de urbanização, denominação e numeração de 

logradouros públicos;  

III - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos locais e fixação dos 

respectivos preços;  

IV - planejamento do desenvolvimento municipal, inclusive o controle do uso do solo 

urbano e rural, do ordenamento territorial e da utilização das vias e logradouros 

públicos.  

V - concessão de licença para localização, abertura, funcionamento de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, bem como a fixação do 

horário de funcionamento, e sua cassação caso se tornem prejudiciais à saúde, ao 

ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons costumes, fazendo cessar a 

atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento.  

VI - concessão de licença para o exercício do comércio eventual ou ambulante;  

VII - regulamentação e licenciamento para colocação e distribuição de cartazes, 

anúncios, faixas e emblemas, bem como da utilização de alto-falantes para fins de 

publicidade e propaganda;  

VIII- regulamentação de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as 

prescrições da lei;  

IX - utilização de bens de domínio do Município;  

X - regime jurídico dos servidores municipais.  

§ 2º - Compete, ainda, ao Município:  

I - fomentar a produção agropecuária e outras atividades econômicas;  

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

III - implantar programas de construção de moradias, bem como promover a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população.  

IV - manter, com a cooperação do Estado, o ensino de primeiro grau;  

V - promover a cultura e a recreação;  

VI - exercer o poder de polícia de trânsito nas vias públicas municipais; legislar 

sobre transportes coletivos urbanos e intramunicipais e arrecadar multas de 

trânsito;  

VII - legislar supletivamente sobre:  

a) proteção ao meio ambiente e controle da poluição;  

b) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico;  

c) defesa e proteção da saúde;  

d) tráfego, sinalização e trânsito nas vias públicas;  

e) uso e ocupação do solo.  

§ 3º - Os Municípios poderão prestar outros serviços e desempenhar outras 

atividades, mediante delegação do Estado ou da União, sempre que lhes forem 

atribuídos os recursos necessários.  

§ 4º - Os Municípios poderão instituir fundos municipais de desenvolvimento ou 

para executar serviços de atribuições comuns.  
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§ 5º - As peculiaridades locais, para efeito da variação a que se refere o § 1º deste 

artigo, bem como o interesse municipal predominante mencionado nesta 

Constituição, serão definidos em lei complementar estadual. 

 

Consulte, na 19ª reunião da Subcomissão dos Municípios e Regiões, a votação da 

redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl., a 

partir da p. 2.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2c 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 16.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 17 - Compete privativamente aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante e suplementar as 

legislações federal e estadual no que couber;  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas 

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

nos prazos fixados em lei;  

III - organizar e suprimir Distritos;  

IV - organizar e prestar os serviços públicos de predominante interesse local. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 18.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 17 - Compete privativamente aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante e suplementar as 

legislações federal e estadual no que couber;  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas 

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

nos prazos fixados em lei;  

III - criar, organizar e suprimir Distritos;  

IV - organizar e prestar os serviços públicos de predominante interesse local; e  

V - criar, obedecido o disposto nesta Constituição e nas Constituições e leis 

estaduais, Juízos Municipais constituídos de:  

a) Juizados Especiais, singulares ou coletivos, para julgar pequenas causas e 

infrações penais a que não se comine pena privativa de liberdade; e 

 b) Juizados de Paz e de Menores, com atribuição de habilitar e celebrar 

casamentos e de orientar menores.  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
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§ 1º - Compete, ainda, ao Município:  

I - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento urbano;  

II - implantar programas de construção de moradias, bem como promover a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população;  

III - manter, com a cooperação do Estado, os programas de alfabetização e o 

ensino de 1º grau;  

IV - prestar, com a cooperação da União e do Estado, os serviços de atenção 

primária à saúde da população; e  

V - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso e ocupação do solo urbano e rural.  

§ 2º - Os Municípios poderão prestar outros serviços e desempenhar outras 

atividades, mediante delegação do Estado ou da União, sempre que lhes forem 

atribuídos os recursos necessários. 

 

Nota: foi apresentado requerimento de destaque para a emenda 00059 (FASE G), 

de autoria do Constituinte Waldeck Ornélas. A emenda foi aprovada. 

Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado a votação do 

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

1/7/1987, Supl., a partir da p. 2.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/comissao2 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 62 - Compete privativamente aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante e suplementar as 

legislações federal e estadual no que couber;  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as 

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

balancetes nos prazos fixados em lei;  

III - criar, organizar e suprimir Distritos;  

IV - organizar e prestar os serviços públicos de predominante interesse local; e  

§ 1º - Compete, ainda, ao Município:  

I - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento urbano;  

II - implantar programas de construção de moradias, bem como promover a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população;  

III - manter, com a cooperação do Estado, os programas de alfabetização e o 

ensino de 1º grau;  

IV - prestar, com a cooperação da União e do Estado, os serviços de atenção 

primária à saúde da população; e  

V - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso e ocupação do solo urbano e rural.  

§ 2º - Os Municípios poderão prestar outros serviços e desempenhar outras 

atividades, mediante delegação do Estado ou da União, sempre que lhes forem 

atribuídos os recursos necessários. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante e suplementar as 

legislações federal e estadual no que couber;  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as 

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

balancetes nos prazos fixados em lei;  

III - criar, organizar e suprimir Distritos;  

IV - organizar e prestar os serviços públicos de predominante interesse local.  

§ 1º - Compete, ainda, ao Município:  

I - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento urbano;  

II - implantar programas de construção de moradias, bem como promover a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população;  

III - manter, com a cooperação do Estado, os programas de alfabetização e o 

ensino de primeiro grau;  

IV - prestar, com a cooperação da União e do Estado, os serviços de atenção 

primária à saúde da população;  

V - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural; e  

VI - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços públicos locais de 

gás combustível canalizado.  

§ 2º - Os Municípios poderão prestar outros serviços e desempenhar outras 

atividades, mediante delegação do Estado ou da União, sempre que lhes forem 

atribuídos os recursos necessários. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 137.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 45 - Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local predominante e suplementar as 

legislações federal e estadual no que couber;  

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as 

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

balancetes nos prazos fixados em lei;  

III - criar, organizar e suprimir distritos;  

IV - organizar e prestar os serviços públicos de predominante interesse local.  

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

programas de alfabetização e o ensino de primeiro grau;  

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

serviços de atenção primária à saúde da população;  

VII - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;  
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VIII - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, incumbindo-lhe instituir preço 

público pela sua fruição, cujo produto reverterá à comunidade local, como 

contrapartida pelos custos sociais atinentes a sua preservação. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 91.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 36 - Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

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

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

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 os serviços públicos de interesse local;  

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

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;  

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

serviços de atendimento básico à saúde da população;  

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

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;  

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

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

Destaque apresentado nº 5939/87, supressivo.  

Destaque apresentado nº 6721/87, referente à emeda 25462. 

Destaque apresentado nº 8009/87, referente à emenda 20995. 

Destaque apresentado nº 1113/87, referente à emenda 09829 (FASE M) 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1578. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 37. Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

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

III - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as 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 os serviços públicos de interesse local;  

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

programas de educação pré-escolar 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, o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 36. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 880, referente à Emenda nº 01711. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 2040, referente ao art. 36, inciso V da emenda 02039 

do Centrão, para suprimir a palavra “autorização”. A expressão foi retirada. 

Requerimento de destaque nº 414, referente à Emenda nº 01596. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 670, referente à Emenda nº 01991. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 391, referente à Emenda nº 00604. A emenda foi 

retirada. 

 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 10/3/1988, a partir da 

p. 8237. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 31. 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 pré-escolar 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. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para os incisos III e V do art. 31, 

conforme relatório geral, volume 299, página VIII transcrito abaixo: 

Art. 31, III: Substitui "decretar... os impostos" por "instituir... os impostos", 

terminologia tecnicamente mais adequada e empregada no capítulo sobre o 

sistema tributário. 

Art. 31, V: Resultou de fusão dos textos constantes dos arts. 37, V, e 216 do 

Projeto aprovado em primeiro turno. 

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/202anc10mar1988.pdf
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http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 29. 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 pré-escolar 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. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 30, inciso III. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, a 

partira da p. 9 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

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 pré-escolar 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 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00003 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   A alínea d do inciso VI do art. 9o. da Seção  
I do Capítulo III, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. ..................................  
..................................................  
VI - legislar supletivamente sobre:  
..................................................  
d) tráfego, sinalização e trânsito nas vias públicas." 
Justificativa: 
Aos Municípios compete legislar supletivamente sobre tráfego, trânsito e também sinalização nas vias 
públicas municipais, vale dizer, dentro dos respectivos territórios.  
A competência legislativa sobre tráfego e transito nas vias terrestres é concorrente, tripartindo-se 
entre a União, os Estados-Membros e os Municípios.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0003-6  
AUTOR: Constituinte MELLO REIS  
Pela aprovação, pois a inclusão do termo "sinalização" no  
art. 9o., § 2o., inciso VI, alínea "d", do anteprojeto  
efetiva uma complementação conveniente e oportuna, passando  
esse preceito à seguinte redação:  
"Art. 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V - legislar supletivamente sobre:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d) tráfego, sinalização e trânsito nas vias públicas". 
   
   EMENDA:00005 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Inclui item VI, renumerando o item VI para  
VII, do § 2o. do art. 9o. da Seção I do Capítulo  
III, com a seguinte redação:  
"Art. 9o. ..................................  
..................................................  
VI - exercer o poder de polícia de trânsito  
nas vias públicas municipais; legislar sobre  
transportes coletivos urbanos e intramunicipais; e  
arrecadar multas de trânsito." 
Justificativa: 
O trânsito nas vias públicas municipais, os transportes coletivos urbanos e intra-municipais e 
arrecadação de multas de trânsito constituem serviços públicos eminentemente locais, disciplinados 
pela administração municipal.  
Assim, estes serviços públicos devem ser exercidos pelos Municípios.  
Trata-se do consagrado princípio constitucional da autonomia dos Municípios.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0005-2  
AUTOR: Constituinte MELLO REIS  
Pela aprovação. A emenda tem total procedência e propriedade. Tal como propõe deve ser acolhida 
a inclusão de um item VI, renumerando-se o item VI para VII, do § 2o. do art. 9o. do anteprojeto, com 
a redação do autor da emenda,  
"verbis":  
"Art. 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VI - exercer o poder de polícia de trânsito nas vias públicas municipais; legislar sobre transportes 
coletivos urbanos e intramunicipais e arrecadar multas de trânsito." 
   
   EMENDA:00007 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item VIII do art. 9o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"VIII - Cassação de licença concedida para o  
exercício de atividade ou a localização de  
estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde,  
ao sossego, à segurança e aos bons costumes, bem  
como dos estabelecimentos que, nos termos do que a  
legislação municipal especifica, estejam em débito  
com o tesouro municipal". 
Justificativa: 
Os Municípios carecem de instrumento para punir os estabelecimentos inadimplentes para com o 
tesouro municipal.  
Não é justo que os comerciantes omissos tenham idêntico tratamento conferido àqueles cumpridores 
de suas obrigações, no tocante às oportunidades de trabalho.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0007-9  
AUTOR: Constituinte CUNHA BUENO  
Pelo não-acolhimento. A legislação assegura os meios adequados para o poder público arrecadar 
seus créditos tributários, obedecido o princípio do "due process of law".  
As penas impeditivas de atividades econômicas, pelo seu caráter antissocial, são condenadas pela 
doutrina. 
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   EMENDA:00012 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescer ao art. 9o., caput, o inciso IV com a seguinte redação:  
"IV - Criar e suprimir distrito.  
Suprimir o inciso XII do art. 9o., § 1o.." 
Justificativa: 
Trata-se na verdade de uma transposição, com a consequente modificação redacional.  
A norma é importante, tendo inclusive constado de uma das nossas sugestões. Ocorre que o § 1° do 
Art. 9°, onde está situada, refere-se a serviços e atividades do peculiar interesse municipal, quando 
se trata na verdade de competência privativa, matéria a que se reporta o caput do Art.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0012-5  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pela aprovação. Trata-se de um aprimoramente técnico na redação do anteprojeto. Apenas 
reposiciona o dispositivo sem alterar-lhe a forma ou a substância. 
   
   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprimir os Incisos VI, VII e IX do art. 9o., § 1o. 
Justificativa: 
A discriminação de competências no texto da Constituição tem por objetivo reduzir o rol das 
competências concorrentes entre as esferas de governo, para dar maior racionalidade e eficiência ao 
setor público e definir responsabilidades. No caso das competências a que se referem os incisos cuja 
supressão se propõe não são passíveis de concorrência com o estado ou com a União estando já 
legitimados pelo enunciado do caput do parágrafo e, vez que a itemização constante dos incisos não 
tem, nem poderia ter, caráter exaustivo que por isso mesmo diz: “...de sua competência exclusiva os 
serviços e atividades que digam respeito ao seu peculiar interesse, tais como” 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0013-3  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pelo não-acolhimento. O detalhamento dos exemplos no caso da competência municipal está 
plenamente justificado pela própria necessidade de deixar claro o que tem sido ambíguo nos textos 
constitucionais anteriores ("peculiar interesse").  
Por outro lado, é necessário não esquecer que a Constituição deve ser lida e entendida por todos, 
vantagem que, sem dúvida alguma, apresenta a redação original do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00014 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprimir, no inciso V do art. 9o. § 1o. a  
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expressão "respeitada a competência da União ou do  
Estado, quando for o caso". 
Justificativa: 
Faz parte essencial da competência do Município a concessão de licença para localização, abertura e 
funcionamento de estabelecimentos em geral e seu horário de funcionamento. Isto porque sendo o 
município responsável pela manutenção e operação da cidade a interferência de outros níveis de 
governo pode provocar transtornos, inconvenientes e custos sociais e econômicos seja para o ente 
público seja para a população.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0014-1  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Prejudicada. Vide apreciação da emenda no. 2C 0016-8. 
   
   EMENDA:00015 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescentar "ao ambiente" nos casos citados  
no Inciso VIII, do Art. 9o., § 1o., que passaria a  
ter a seguinte redação:  
VIII - Cassação de licença concedida para o  
exercício de atividade ou a localização de  
estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde,  
ao ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons  
costumes, fazendo cessar a atividade ou  
determinando o fechamento do estabelecimento." 
Justificativa: 
O anteprojeto inclui, entre as competências do Município legislar supletivamente sobre proteção ao 
meio ambiente e controle da poluição. Tendo sido, no entanto, dentre os serviços e atividades que lhe 
são reservados enumerados os fundamentos para a cassação de licença, considero relevante que se 
inclua entre eles o atentado contra o meio-ambiente, uma das variáveis emergentes na consciência 
social em nossos dias. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0015-0  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Prejudicada. Vide apreciação da emenda no. 2C 0016-8. 
   
   EMENDA:00016 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação ao inciso V do art. 9o., § 1o.,  
suprimindo-se, em consequência, o  
inciso VIII e renumerando-se os demais:  
"V - Concessão de licença para localização,  
abertura e funcionamento de estabelecimentos  
industriais, comerciais e de serviços, bem como a  
fixação do horário de funcionamento, e sua  
cassação caso se torne prejudicial à saúde, ao  
ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons  
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costumes, fazendo cessar a atividade ou  
determinando o fechamento do estabelecimento." 
Justificativa: 
Trata-se de emenda alternativa a duas outras apresentadas, uma ao Inciso V e outra ao Inciso VIII 
com os objetivos, respectivamente, de estabelecer a exclusividade da competência do município para 
definir a respeito da concessão de licenças e horário de funcionamento das atividades em geral e 
incluir o atentado contra o meio ambiente como causa para a cessão de licença ou interrupção da 
atividade.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0016-8  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELLAS  
Pela aprovação da Emenda no. 2C 0016-8, ficando prejudicadas as de números 2C 0014-1 e 2C 
0015-0 apresentadas pelo ilustre Constituinte em caráter alternativo.  
Esta parece-nos ser a melhor opção, pois tornará o texto do anteprojeto mais sintético, sem prejuízo 
da sua substância e clareza.  
Desse modo, conforme propõe o Constituinte Waldeck Ornelas o inciso V do art. 9o., § 1o., passará a 
ter a seguinte redação, suprimindo-se, em consequência, o inciso VIII e renumerando-se os demais :  
"Art., 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V - Concessão de licença para localização, abertura,  
funcionamento de estabelecimentos industriais comerciais e de  
serviços, bem como a fixação do horário de funcionamento, e  
sua cassação caso se tornem prejudiciais à saúde, ao  
ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons costumes,  
fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do  
estabelecimento." 
   
   EMENDA:00017 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescer ao inciso VI do art. 9o., § 2o., uma  
alínea "e", com a seguinte redação:  
e) uso e ocupação do solo. 
Justificativa: 
Na tradição constitucional do país e legislação urbanística tem sido sempre uma competência 
privativa do Município, exercida basicamente através dos Códigos de Urbanismo e Obras. Gatos 
novos, decorrentes do acelerado processo de urbanização e da excessiva concentração urbana 
fazem com que, na nova Constituição, a União e os Estados venham a ter competência na área do 
que tem sido chamado de “direito urbano” ou “direito urbanístico”. Faz-se por isso indispensável 
explicitar, dentre as competências do município para legislar supletivamente aquela que tem sido a 
sua área específica de atuação, sob pena de parecer que quis o legislador constitucional modificar a 
tradição existente.  
Parecer:   
   EMENDA NO. 2C 0017-6  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pela aprovação. Trata-se de um salutar complemento na enunciação da competência concorrente 
dos Municípios, contida no art. 9o., § 2o., inciso VI, do anteprojeto.  
Merece, pois, ser acolhida a introdução, nesse inciso, da alínea "e" proposta nesta emenda, com a 
seguinte relação:  
"Art. 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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VI - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e - uso e ocupação do solo". 
   
   EMENDA:00018 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 9o., § 1o.:  
IV - planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive o controle do uso do solo  
urbano, do ordenamento territorial e da utilização  
das vias e logradouros públicos. 
Justificativa: 
Trata-se de incluir expressamente entre as atribuições e responsabilidade do Município o 
ordenamento territorial, de modo a corresponder à necessidade de o município se preocupar com 
todo o seu território e não apenas com a área urbana, uma herança da nossa tradição ibérica. Aliás, 
os fatos e dados demonstram que nas transferências constitucionais decorrentes de tributos 
incidentes sobre a produção e a circulação de mercadorias é que repousa boa parte – e significativa – 
das receitas municipais, geralmente inelásticas em relação ao tributo sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, em especial nas localidades de menor porte.  
Há por isto mesmo que esperar-se do Município uma atuação mais clara e objetiva sobre o espaço 
rural, tanto mais quando o acelerado processo de urbanização e concentração urbana tem feito com 
que se agigante o número de municípios predominantemente rurais.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0018-4  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pela sua aprovação. A emenda implica na introdução das expressões "do ordenamento territorial" no 
texto do inciso IV do § 1o. do art. 9o. do anteprojeto, tornando explícita a competência municipal para 
controlar o uso do solo urbano e o ordenamento territorial do Município, abrangendo, assim, a  
intervenção dos governos locais no espaço rural do Município.  
A procedência da emenda é óbvia e dispensa maiores comentários. O inciso IV do § 1o. do art. 9o. 
deve passar à seguinte redação:  
"Art. 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV - planejamento do desenvolvimento municipal, inclusive  
o controle do uso do solo urbano, do ordenamento territorial  
e da utilização das vias e logradouros públicos." 
   
   EMENDA:00043 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao caput do art. 9o., do anteprojeto, o seguinte item:  
"Art. 9o. ..................................  
..................................................  
IV - controlar o zoneamento do uso do solo urbano". 
Justificativa: 
Impõe-se a inclusão, dentre a competência privativa dos Municípios, o controle do zoneamento do 
uso do solo urbano, pois, em última análise, somente a Municipalidade e a comunidade locais têm 
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plenas condições de conhecimento para dispor, com pertinência, sobre tal matéria, de peculiar e 
específico interesse municipal.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0043-5  
AUTOR: Constituinte MAURICIO FRUET  
Prejudicada. A emenda deve ser assim considerada pelo acolhimento da redação contida na emenda 
no. 2C 0018-4 oferecida pelo ilustre Constituinte WALDECK ORNELAS, que é mais abrangente.  
Por outro lado, como o zoneamento é um dos mecanismos do controle municipal sobre o uso do solo 
urbano, não parece correto dizer que o Município controle o zoneamento e sim que este controle o 
solo mediante o zoneamento. 
   
   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, do item V do § 1o. do art. 9o.,  
do anteprojeto, a expressão: "... bem como a  
fixação do horário de funcionamento", e inclua-se,  
no mesmo parágrafo, o seguinte item VI,  
renumerados o atual e os subsequentes:  
"VI - fixação do horário de funcionamento de  
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços." 
Justificativa: 
Temos para nós que a fixação do horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços é matéria de específica competência municipal, e não de competência 
concorrente da União e dos Estados, devendo tal atribuição ser explícita no texto da Lei Maior.  
Tal a razão que, a nosso ver, dá embasamento a esta emenda.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0046-0  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO FRUET  
Pelo não-acolhimento. O item V do § 1o. do art. 9o. do anteprojeto trata exatamente da competência 
exclusiva dos Municípios e não da competência concorrente, que está no § 2o. do mesmo artigo. 
   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   "Suprimido o § 4o., são os §§ 1o., 2o. e 3o.,  
do art. 9o., do anteprojeto, transformados,  
respectivamente, em artigos 10, 11 e 12,  
renumerados os atuais e os subsequentes." 
Justificativa: 
A redação do art. 9° do anteprojeto é extremamente confusa, e seguramente dará prazo a conflitantes 
exegeses. Por isso, preconizamos, com apoio na técnica legislativa, que seus §§ 1°, 2° e 3° são 
transformados em artigos.  
Concomitantemente, alvitramos a supressão do § 4°, pois o critério de especialidade deve ser dado 
pelo próprio Município e, na ocorrência de conflito, este será resolvido pelo Poder Judiciário.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0047-8  
AUTOR: Constituinte MAURÍCO FRUET  
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Pelo não-acolhimento. A mudança na estruturação do articulado do anteprojeto não nos parece 
conveniente e pelos debates havidos na Subcomissão há senso comum de que não é confusa, como 
sustenta o nobre autor da emenda.  
Ao lado disso, não parece salutar que o critério da especialidade seja dado pelo próprio Município, 
mas sim em lei complementar estadual exatamente para evitar conflitos.  
Se é certo que esses conflitos podem ser resolvidos pelo Poder Judiciário, como pretende o nobre 
Constituinte, não menos certo é também que isso sobrecarregará mais, a justiça brasileira. 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Altere-se o Art. 9o., § 2o., item IV, do  
Relatório da Subcomissão de Municípios e Regiões,  
para a seguinte redação:  
"Manter o ensino de primeiro grau e, para as  
áreas carentes do Território Nacional, o ensino do  
2o. grau, através de ações integradas dos governos  
Federal e Estaduais." - Deputado Eraldo Tinoco. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0054-1  
AUTOR: Constituinte ERALDO TRINDADE  
Pelo não-acolhimento. O ensino de 1o. grau já se encontra listado na competência dos Municípios e, 
quanto a ensino de 2o. grau, não parece conveniente atribuí-los aos governos locais, mesmo em 
áreas carentes. As ações integradas para esse fim, nessas áreas, podem ser processadas mediante  
acordos ou convênios. 
   
   EMENDA:00065 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O § 4o. do art. 9o. do anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões passa a ter a  
seguinte redação:  
§ 4o. As peculiaridades locais, para efeito  
da variação a que se refere o § 1o., e o interesse  
municipal predominante, para o efeito da variação  
a que se refere o item I, ambos deste artigo,  
serão definidos em lei complementar estadual." 
Justificativa: 
O constituinte cria, no nosso entendimento, no item I do artigo 9°, uma figura nova e sem definição 
clara, que é o “interesse municipal predominante”, que precisará de receber o mesmo tratamento 
dado à expressão “seu peculiar interesse”, pois afinal qual é, e o que é, o “interesse municipal 
predominante”? 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0065-6  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pela aprovação, nos termos da redação que, na condição de Relator, oferecemos na seguinte 
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subemenda substitutiva:  
"Art. 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 4o. - As peculiaridades locais, para efeito da variação  
a que se refere o § 1o. deste artigo, bem como o interesse  
municipal predominante mencionado nesta Constituição, serão  
definidos em lei complementar estadual."  
O substitutivo é meramente redacional, nada alterando o  
conteúdo da emenda proposta pelo autor. 
   
   EMENDA:00066 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item I do § 1o. do Art. 9o.  
do Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões a letra l), com a seguinte redação:  
"1) telefonia urbana e rural." 
Justificativa: 
A telefonia representa um tipo de serviço eminentemente municipal e como tal precisa ser registrado.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0066-4  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo acolhimento. A telefonia urbana e rural, sem embargo de seu caráter municipal e de interesse 
local, tem sua implantação condicionada a planejamento estadual, bem como a sua execução, em 
virtude de interdependência técnica que os municípios não podem superar.  
Tais serviços podem e devem ser executados com a interveniência dos municípios, mediante 
convênio ou ajuste de outra natureza, como prevê o § 4o. do art. 9o. do anteprojeto.  
Parece-nos, pois, conveniente não incluir essa matéria na competência exclusiva do município (art. 
9o., §1o.). 
   
   EMENDA:00067 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O item IV do § 1o. do artigo 9o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões passa a ter a seguinte redação:  
"IV - Planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive o controle do uso dos solos  
urbano e rural e da utilização das vias e  
logradouros públicos." 
Justificativa: 
Este item como está redigido limita drasticamente a autonomia municipal, restringindo a capacidade 
do Município para planejar o seu desenvolvimento e controle, apenas ao uso do solo urbano. Ora, a 
grande maioria dos Municípios brasileiros têm como suporte de seu desenvolvimento, como setor 
produtivo, exatamente a área rural. Daí a necessidade de que o Município tenha competência clara e 
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objetiva para também planejar o desenvolvimento municipal, e inclusive o controle do uso do seu solo 
rural e não somente da menor parcela de sua área física, que é o solo urbano.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0067-2  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Prejudicada pelo acolhimento da emenda no. 2C 0018-4 que, no mesmo sentido, foi apresentada pelo 
Constituinte Waldeck Ornelas. 
   
   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens V, VI, VII, VIII e IX do  
§ 1o. do artigo 9o. do Anteprojeto da Subcomissão  
dos Municípios e Regiões. 
Justificativa: 
Os referidos itens contem especificações que poderão ser fixadas em Lei Complementar própria, 
como de Peculiar Interesse, ou como de Interesse Municipal Predominante. A supressão destes itens 
daria maior densidade constitucional ao artigo.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0068-1  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento. O detalhamento da exemplificação dos encargos municipais no bojo da 
Constituição é uma velha aspiração dos Municípios e objetiva, principalmente, diminuir as 
imprecisões decorrentes da fórmula geral contida na expressão "peculiar interesse municipal", tal 
como pusemos na apreciação da emenda no. 2C 0013-3.  
A redação original do anteprojeto decorreu de sugestão do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal que, sob qualquer aspecto, tem uma longa experiência no tratamento das questões 
municipais.  
Por outro lado, com o acolhimento da emenda no. 2C 0016-8, da autoria do Constituinte Waldeck 
Ornelas, já foi adotada a supressão do inciso VIII DO art. 9o., § 1o., do anteprojeto e, mediante nova 
redação, atendida, em parte, a proposição do ilustre Constituinte Luiz Alberto Rodrigues 
   
   EMENDA:00069 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O item III do § 2o. do artigo 9o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões passa a ter a seguinte redação:  
"III Implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população." 
Justificativa: 
O Município é o lugar da moradia, e a moradia é hoje, talvez, a grande questão social do País. Fixar 
objetivamente a competência do Município para implantar programas de construção de moradias 
parece pertinente e necessário.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0069-9  
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AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pela aprovação. Deve-se, aliás, elogiar o complemento proposto ao item III do §2o. do art. 9o. na 
presente emenda.  
Desse modo, essa disposição merece passar à seguinte redação:  
"Art. 9o. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. - .................................................  
§ 2o. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
III - implantar programas de construção de moradias, bem  
como promover a melhoria das condições habitacionais e de  
saneamento básico da população". 
   
   EMENDA:00070 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se o item XIII ao § 1o. do artigo 9o.  
do Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões, com a seguinte redação:  
"XIII Criação e supressão de Guarda de  
Trânsito e de Guarda Noturna municipais." 
Justificativa: 
A criação e funcionamento de Guardas Municipais para fiscalização, segurança e disciplinada do 
transito, assim como a criação de Guardas Noturnas, deve ser atribuição de competência exclusiva 
do Município, daí a emenda.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0070-2  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento da emenda pelas razões expendidas na apreciação da emenda no. 200097-4, 
de autoria do ilustre Constituinte Mauricio Nasser. 
   
   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O § 3o. do artigo 9o. do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões passa à  
condição de artigo, com a seguinte redação:  
Artigo no....: os municípios poderão prestar  
outros serviços e desempenhar outras atividades,  
mediante delegação do Estado ou da União, sempre  
que lhes forem atribuídos os recursos necessários,  
bem como associar-se entre si para realização de  
objetivos comuns. 
Justificativa: 
O § 3° do artigo 9°, como está redigido, já representa avanço fundamental e sábio no sentido da 
Municipalização das Ações de Governo. O que pretendemos é elevá-lo ao status de artigo e dar 
maior abrangência ao seu alcance, explicitando a possibilidade de associação entre os Municípios 
para atingir objetivos comuns.  
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Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0078-8  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento, em face da aceitação da proposta contida na emenda no. 2C 0059-1 de 
iniciativa do próprio autor da emenda ora examinada. A inclusão da expressão torna a presente 
emenda um plus absolutamente dispensável. 
   
   EMENDA:00103 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 5o. ao art. 9o. do Anteprojeto  
"Art. É assegurado a um conjunto de cidadãos  
que representa 5% (cinco por cento) do eleitorado  
municipal requerer a realização de plebiscito,  
organizado pela Justiça Eleitoral, para decidir  
sobre a permanência de Leis ou a do Executivo  
Municipal.  
Parágrafo único. Se a maioria dos eleitores  
do Município se manifestar contrariamente no  
plebiscito, a Lei ou o ato do Executivo ficarão  
sem efeito." 
Justificativa: 
Em plenário.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0103-2  
AUTOR: Constituinte VIVALDO BARBOSA  
Pelo não-acolhimento. Trata-se de matéria mais condizente por disciplinamento através da lei 
fundamental do Município. 
   
   EMENDA:00108 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Adite-se ao artigo do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Art. 9o. ..................................  
§ 6o. Os Municípios poderão adotar o  
associativismo municipal para solução de seus  
problemas comuns." 
Justificativa: 
Esta Emenda objetiva inserir, no novo texto constitucional a possibilidade de os municípios 
brasileiros, com problemas comuns, se associarem para solucioná-los.  
Prende-se esta Emenda aos resultados positivos que se vem experimentando nos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo e Santa Catarina, que adorarem o associativismo municipal, embora sem garantia 
constitucional para respaldar as despesas efetivadas na implementação das obras comuns que 
realizam, razão por que as Cortes de Contas já lhes criaram sérios problemas.  
Esta Emenda, portanto, incentivar outros Estados a seguirem por este caminho, e, com isso, dar 
melhor resposta ao seu povo, com custos muitos menores, meta que deve ser atendida por qualquer 
Prefeito Municipal.  
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Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0108-3  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Prejudicada. Tendo sido sugerida neste parecer, quando da apreciação da emenda no. 2C 0059-1, a 
aprovação da proposta do ilustre Constituinte Luiz Alberto Rodrigues no sentido de que se inclua no 
art. 1o., § 1o., do anteprojeto a expressão "associações," tornou-se perfeitamente dispensável adotar 
disposição específica nesse sentido. 
   
   EMENDA:00110 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Adite-se ao artigo 9o. do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Art. 9o. ..................................  
§ 5o. O Município não poderá utilizar mais de  
50% (cinquenta por cento) de sua receita para  
custeio da administração e despesas com pessoal." 
Justificativa: 
Ninguém desconhece o irresponsável comprometimento das receitas municipais com o pagamento 
de pessoal e com o custeio da administração pública. No primeiro caso, a contração de pessoal 
desnecessário serve como mecanismo de sustentação de um grupo político no poder. No segundo, 
serve como mecanismo de grandes mordomias que são repelidas especialmente palas populações 
mais carentes do município. Para frear isso, estou propondo que o município não pode utilizar mais 
de 50% de sua receita para custeio da administração e para efetivação de despesas de pessoal.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0110-5  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. A matéria presta-se a disciplinação por lei - no caso a lei fundamental do 
Município. 
   
   EMENDA:00124 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O inciso IV do § 2o. do art. 9o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. ..................................  
§ 2o. ......................................  
IV - Manter, com a cooperação do Estado, o ensino de 1o. grau;" 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0124-5  
AUTOR: Constituinte JAIRO CARNEIRO  
Pela aprovação. A emenda aperfeiçoa a redação do item IV do § 2o. do art. 9o. do anteprojeto, que 
passará ao seguinte teor:  
"Art. 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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IV - manter, com a cooperação do Estado, o ensino de  
primeiro grau." 
   
   EMENDA:00151 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No Cap. III, altera-se a redação do art. 9o.:  
"Art. 9o. As atribuições do Município são:  
I - "atenção à saúde, pelo menos a primária".  
No art. 9o. do cap. III, suprima-se o seguinte:  
"Art. 9o., § 1o.  
VII - "para fins de publicidade e propaganda"  
Altera-se a redação de IV do § 2o.:  
§ 2o. ......................................  
IV - "manter o ensino, ao menos o de primeiro grau."  
Altera-se a redação de VI, D, do § 2o. do  
art. 9o.:  
Art. 9o. ....................................  
§ 2o. ......................................  
VI ..........................................  
d) "tráfego, trânsito e estacionamento nas  
vias públicas municipais."  
Suprima-se o - 4o. do artigo 9o.: 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0151-2  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento, em face das seguintes razões:  
a) no caso da alteração pretendida para o art. 9o., inciso I, porque o próprio art. 9o., no seu § 1o., 
inciso I, alínea i, já trata da "atenção primária à saúde" e, "data vênia", o faz com melhor redação, 
pois o uso da expressão "pelo menos a primária", como propõe a emenda sob exame, aumentaria os 
encargos municipais nessa área, o que não é conveniente;  
b) na hipótese da supressão das expressões "para fins de publicidade e propaganda" constantes do 
art. 9o, § 1o., inciso VII, de vez que não houve qualquer justificativa do autor da emenda que nos 
permita entender o alcance da alteração pretendida;  
c) no que tange à modificação redacional do inciso IV do § 2o. do art. 9o. porque a redação proposta 
pela emenda levaria os Municípios a se envolverem com o ensino de segundo e terceiro graus, o que 
não é conveniente;  
d) no que se refere à modificação redacional proposta para o art. 9o., § 2o., inciso VI, alínea d, 
porque esse dispositivo já mereceu nova redação em consequência do acolhimento de outra emenda 
apreciada anteriormente;  
e) finalmente, no que pertine à redação proposta para o art. 5o., caput, do anteprojeto, em face de 
motivações já expendidas em relação a outras emendas apresentadas no mesmo sentido. 
   
   EMENDA:00155 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   No art. 9o., alterar a redação de:  
§ 1o. ......................................  
Inciso IV - "Planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive quanto ao parcelamento e  
controle do uso do solo urbano e da utilização de  
vias e logradouros públicos".  
Inciso V - "Regular as atividades de  
comércio, indústria e serviços, quanto à  
localização, horário e condições de instalação e  
execução, através dos mecanismos de licenciamento  
e controle."  
Inciso VI - Suprimir. 
Justificativa: 
A inclusão do parcelamento do uso do solo, na competência municipal é resultante da própria 
proposta de se assegurar efetiva autonomia aos municípios, que ficaria incompleta sem o controle do 
parcelamento de seu solo, atividade profundamente significativa no desenvolvimento das 
comunidades.  
As alterações do inciso V e a supressão do inciso VI tem apenas caráter de simplificação da norma.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0155-5  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Prejudicada. Os objetivos da presente emenda, que devem ser elogiados, já foram alcançados com o 
acolhimento de outras emendas já apreciadas anteriormente. 
   
   EMENDA:00158 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No art. 9o., § 2o., incluir, ao final, a  
expressão "e regular o abastecimento. 
Justificativa: 
É indispensável permitir a participação dos municípios no processo de regulação do abastecimento, 
para assegurar efetividade à sua autonomia e eficiência à sua atuação no encaminhamento e solução 
das necessidades de caráter local.  
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0158-0  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento. A enumeração do art. 9o., § 2o., é exemplificativa, compreendendo, pois, 
outras atribuições, cujo arrolamento não seria de boa técnica legislativa, ainda mais tendo em vista a 
regra do § 3o. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00106 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios  
e regiões suprima-se o item VII do § 1o. do art. 9o. 
Justificativa: 
Acompanhando a tendência mundial, a propaganda e a publicidade através da comunicação ao ar 
livre (outdoors, painéis, etc) é hoje uma realidade em nosso País, alcançando todo o território 
nacional.  
Por isso mesmo, acreditamos – conforme está expresso em outra emenda de nossa autoria – que 
essa matéria deve merecer uma regulamentação a nível federal a fim de que não haja distorções no 
tratamento do tema. Estaremos evitando futuros conflitos.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a orientação acolhida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00126 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda ao § 1o., Item V, do art. 9o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões  
Emenda  
O item V, § 1o., do art. 9o., passa a ter a seguinte redação:  
V - concessão de licença para localização,  
abertura, funcionamento de estabelecimentos  
industriais, comerciais e de serviços, inclusive  
postos revendedores de derivados de petróleo e  
álcool etílico hidratado combustível, bem como a  
fixação de horário de funcionamento, respeitada a  
competência da União ou do Estado, quando for o  
caso. 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo incluir, de forma explícita, na competência privativa dos 
Municípios a concessão de licença para localização, abertura e funcionamento de postos 
revendedores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado combustível.  
Se bem que, de forma residual, essa atribuição ainda pertença às autoridades municipais, na 
realidade ela perdeu o caráter privativo. Em função da crise do petróleo, em meados da década de 
70, o Governo Federal avocou a si o poder de decidir sobre a matéria, com base na prerrogativa 
concedida ao Conselho Nacional do Petróleo (CNP), pela Lei n° 2004, de 1953, de “superintender as 
medidas concernentes ao abastecimento nacional de petróleo” (art. 3°).  
Verificou-se, posteriormente, que o único instrumento eficaz de redução do consumo de combustível 
seria uma adequada política de preços. Não obstante, permaneceu o CNP com a incumbência do 
controle burocrática centralizador e ineficaz.  
A matéria, pela sua natureza, é nitidamente de competência municipal, uma vez que interessa tão-
somente às normas de zoneamento , local. Aliás, antes da referida centralização, a abertura e 
funcionamento de postos revendedores dependia exclusivamente de autorização do Município 
interessado.  
Além de inócua, a centralização, neste caso, traz indesejáveis consequências administrativas e 
econômicas. Primeiro, sobre carrega o CNP, desviando-o da sua função mais nobre, que é a de 
órgão formulador de políticas. Segundo, enseja a formulação de verdadeiros cartórios, que impedem 
o ingresso de novos concorrentes e se colocam na posição de árbitros das conveniências do setor. 
Terceiro, prejudica os consumidores, na medida em que a limitação à abertura de postos, em 
algumas regiões, obriga ao deslocamento de veículos até regiões distantes em busca de 
abastecimento. O mesmo se aplica à questão do horário de funcionamento dos postos.  
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Finalmente, é prejudicado o próprio Município, que se vê privado da normal ampliação de um setor 
dinâmico e gerador de emprego e de receitas financeiras.  
A descentralização administrativa – pressuposto do revigoramento da Federação e da agilização da 
máquina administrativa aplica em atribuir à autoridade local competência específica e exclusiva para 
regular matérias que são do seu peculiar interesse.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos do substitutivo.  
Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00146 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões  
Emenda no. -  
Inclua-se item V ao art. 9o., com a seguinte redação:  
"Art. 9o.....................................  
............................................  
V - criar e manter a Polícia Municipal, como  
órgão auxiliar de defesa e segurança aos seus municípios." 
Justificativa: 
Muitos Municípios contam este tipo de efetivo policial, a partir da década de 60.  
A Polícia Municipal destinar-se-á ao policiamento ostensivo e preventivo. Os policiais municipais 
estarão fardados, constituindo-se servidores municipais.  
O policial municipal, por ser selecionado em sua cidade, tem maior conhecimento do Município e 
possibilitará um maior entrosamento entre polícia e povo.  
A Polícia Municipal é a solução para uma melhor segurança à população.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de competência reservada aos Estados. 
   
   EMENDA:00154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator da Subcomissão dos Municípios e Regiões  
Acrescente-se alínea ao inciso IV do art. 9o.  
a) Serão instituídos nos Municípios divididos  
em Distritos, Conselhos Distritais Comunitários,  
integrados por cidadãos eleitos nos Distritos, por  
voto não obrigatório, não remunerado, que  
exercerão competência que lhes for determinada  
em lei. 
Justificativa: 
Os Distritos são, geralmente, regiões abandonadas pelas sedes dos Municípios. Em consequência, 
os movimentos pelas emancipações, algumas vezes como Distrito oferecer as condições próprias 
para se tornarem Municípios. Precisamos dar aos Distritos um mínimo de governo local, com a 
formação desses Conselhos que servirão para indicar suas prioridades e necessidades.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria remetida à legislação cabível.  
Pelo acolhimento parcial, na forma do Anexo II do substitutivo. 
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   EMENDA:00155 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator da Subcomissão dos Municípios e Regiões  
Acrescente-se inciso no § 1o. artigo 9o.:  
XI - A Lei ou ato do Executivo Municipal de  
efeitos urbanísticos que importe em alteração na  
paisagem ou no patrimônio histórico, no meio  
ambiente, provoque poluição, deslocamento da  
população, sobrecarga da infraestrutura urbana,  
somente produzirá seus efeitos se obtiverem  
maioria dos votos válidos em "referendum popular"  
organizado pela Câmara Municipal, não obrigatório  
aos eleitores inscritos no Município. 
Justificativa: 
É necessário levar a referendum os temas mais fundamentais e controvertidos que afetam a vida das 
comunidades.  
Contribui para a democracia e faz população responsabilizar-se pelas questões que lhe afetam. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, no sentido e nos termos das dispositivos correspondentes no substitutivo. 
   
   EMENDA:00183 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Art. 9o.........................  
VII - legislar supletivamente sobre:  
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f) prevenção e proteção contra incêndio e pânico. 
Justificativa: 
A partir de legislação federal e estadual deve caber ao município legislar supletivamente sobre o 
assunto.  
Muitos municípios brasileiros hoje constituem-se de aglomerados urbanos de grande risco, sem 
nenhuma possibilidade de ser prestada à população a segurança que ela tem direito, na área de 
segurança contra incêndios. O risco potencial existente nos centros metropolitanos – arranha-céus, 
sistemas de transportes de massa, processamento e transporte de produtos perigosos, dentre outros 
– bem como as áreas sensíveis, nas regiões rurais, reservas florestais, fontes de abastecimento de 
água e outros elementos, requerem proteção, através de legislação complementar de iniciativa dos 
municípios.  
A situação presente no Brasil é, geralmente, tratada com indiferença, pois não existe uma política 
nacional para o setor, o que permite que a escassa legislação existente contenha inúmeros 
elementos de ambiguidade e indefinição de responsabilidades, gerando inércia e desprezo quanto ao 
seu cumprimento.  
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Parecer:   
   Pelo não aproveitamento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00206 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões - II-c  
Acrescente-se ao art. 9o.  
Criar e manter a guarda Municipal 
Justificativa: 
Deve ser assegurado ao Município o poder de criar sua guarda Municipal, para prestar serviços à 
população durante o dia e a noite.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de competência reservada aos Estados.  
 
   
   EMENDA:00281 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional  
da Subcomissão de Municípios e Regiões, no artigo  
9o, inciso III, parágrafo 1o. a seguinte expressão:  
"Peculiar interesse" a expressão" salvo  
quando houver delegação ao Estado". 
Justificativa: 
Tendo em vista a impossibilidade financeira e operacionais, de pequenos Municípios, em desenvolver 
e manter determinados tipos de prestação de serviços é aconselhável, como já vem ocorrendo, que 
seja delegado ao Estado a responsabilidade de execução e manutenção dos mesmos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por ferir a autonomia consagrada dos Municípios. 
   
   EMENDA:00282 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional  
da Subcomissão de Municípios e Regiões, no artigo  
9o. item § 1o, inciso I, a seguinte expressão:  
"desde que não haja convênio com o Estado". 
Justificativa: 
Nem sempre convém ao Município assumir a responsabilidade técnica e financeira das atividades 
propostas no art. 9°, parágrafo primeiro, inciso um.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 33  

 

O acréscimo sugerido visa permitir o convenio com o Estado ou a organização de Empresas 
Estaduais com o objetivo específico de atender as necessidades sugeridas pelo relator.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00329 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modificar o item IV do § 2o. do art. 9o.,  
Cap. III na parte "Da Organização e Competência"  
dos Municípios, passando a ter a seguinte redação:  
"IV - manter, com a cooperação do Estado, o  
ensino de 1o. grau, de maneira própria ou através  
de entidades beneficentes, designando 10% dos  
recursos à educação de pessoas portadoras de deficiência." 
Justificativa: 
Estatísticas mundiais, apontam que 10% das pessoas em idade escolar são portadoras de 
deficiência, portanto nada mais justo 10% dos recursos destinados à educação revertam em seu 
benefício.  
Quanto à possibilidade desta verba poder ser revertida a entidades beneficentes, deve-se ao fato de 
o Estado não ter condições de atendimento, o que já é feito por entidades tais como APAEs-
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (700 no Brasil) Pestalozzi, Institutos de Cegos, 
Associações para Deficientes Físicos, que têm uma dificuldade imensa para sobreviver, e estão 
exercendo e bem, uma função educativa.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, uma vez que o substitutivo adotou outra forma de definir tal imperativo 
constitucional. 
   
   EMENDA:00363 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "e" do item VII, do art. 9o.  
do anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos  
Municípios e Regiões, a seguinte redação:  
"e) uso e ocupação do solo, de acordo com o  
interesse comum e de modo a prevenir a especulação  
imobiliária, preservados os ecossistemas." 
Justificativa: 
Esta emenda visa dar aos Municípios o direito de aderir sobre o uso de seu território de modo a 
atender, sempre aos interesses da maioria dos municípios, ao contrário do que ocorre somente, 
quando uma ínfima minoria de privilegiados dispõe sobre território municipal de acordo com seus 
interesses individuais. Quanto a necessidade de preservar os ecossistemas, inúmeros estudos de 
cientistas brasileiros e internacionais endossam de forma veemente e com argumentos irrespondíveis 
tal proposição.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

   
   EMENDA:00369 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 9o, § 2o, inciso VII: 
Justificativa: 
Em parte alguma, certamente, por involuntária omissão, consta a prerrogativa do Município legislar 
supletivamente sobre os serviços locais de caráter social, que têm importância no atendimento às 
populações carentes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Trata-se de pormenorização incompatível com um texto constitucional. 
   
   EMENDA:00386 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 9o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Municípios e Regiões, o seguinte parágrafo:  
Art. 9o. ....................................  
§ - "Os Municípios poderão criar, conforme se  
dispuser em cada Constituição Estadual, serviços  
de Guarda Municipal, cujas atividades policiais se  
subordinarão à Polícia Estadual". 
Justificativa: 
Dentro da política de descentralização da Nova Constituição, compromisso da Nova República, a 
criação de Guardas Municipais constituirá um grande passo para a melhoria dos serviços de 
segurança. A emenda subordina, entretanto, as atividades policiais das Guardas Municipais à Polícia 
Estadual.  
O termo “Polícia Estadual” no lugar de “Polícia Civil” ou “Polícia Militar” atende a nosso ver, às 
peculiaridades de cada Estado ou Região. Cada Estado-Membro da Federação adaptara e 
subordinará a Guarda Municipal ao segmento de sua Secretaria de Segurança segundo sua 
peculiaridade e interesse local.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A matéria não discrepa do anteprojeto.  
   
   EMENDA:00402 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Com base no § 2o. do Art. 14 do Regimento  
interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
propõe-se a inclusão da seguinte Norma  
Constitucional, no art. 9o. do anteprojeto da  
subcomissão dos Municípios e Regiões:  
Compete privativamente aos Municípios:  
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a) organizar o território municipal, por meio  
de planos urbanísticos, observadas as diretrizes  
fixadas em normas gerais de ordenação do  
território, desenvolvimento regional e  
desenvolvimento urbano. 
Justificativa: 
Pretende-se, com esta proposição, explicitar a competência dos municípios para tratar de questões 
urbanas. Apesar de ser incontestável, esta competência aparece diluída na definição constitucional 
de autonomia municipal, quando se determina que ela é assegurada, entre outros requisitos, pela 
administração própria, no que respeite ao seu peculiar interesse, especialmente quanto a decretação 
e arrecadação de impostos e aplicação de suas rendas tem como a organização dos serviços 
públicos locais.  
A questão urbana, no entanto, envolve todo um complexo conjunto de fatores que exigem 
consideração integrada, a qual se obtém mediante a disciplina urbanística. Torna-se, portanto, 
necessária a explicitação de que compõe o especial interesse municipal a organização do seu 
território por meio de planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, observadas as normas gerais 
de ordenação do território e de desenvolvimento regional e urbano.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00414 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art.  
9o. do Anteprojeto da SUBCOMISSÃO II-C: dos Municípios e Regiões:  
"IV - planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive o controle do uso do solo  
urbano e rural, da reforma de núcleos urbanos, do  
ordenamento territorial e da utilização das vias e  
logradouros públicos." 
Justificativa: 
A proposta de emenda supra mentem texto do Anteprojeto em sua essência. Apenas introduz a 
possibilidade de reforma dos núcleos urbanos, de modo expresso, a fim de reforçar a competência 
municipal no campo da atuação urbanística. A reforma urbana é hoje tão importante como a reforma 
agrária.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00482 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 9o., § 1o., I, I  
1) polícia municipal, através da criação e  
organização de guarda municipal. 
Justificativa: 
Se há problema que preocupe hoje a sociedade brasileira esse é, sem dúvida, o da segurança 
pública. Nos grandes centros urbanos a população vive sob a constante ameaça de violência, uma 
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vez que o policiamento estável não tem assegurado aquele mínimo de tranquilidade a que todos 
temos direito, como serem humanos e contribuintes. 
A uma série de crimes em determinada comunidade, segue-se o espetáculo, já cansativo para os 
nossos concidadãos, da mobilização e concentração de recursos policiais até que o clamor popular 
desapareça. Passados alguns dias o aparato policial vai para outros lugares, e a população volta a 
ficar à mercê dos marginais de todo o tipo.  
As comunidades municipais precisam ter uma polícia que nelas permaneça, que tenha compromisso 
com elas, nelas recrutadas e, pois, conhecedora dos seus problemas de segurança. Grandes cidades 
como o Rio de Janeiro conheceram a guarda municipal e até hoje, ali, se deplora a sua extinção, com 
o desaparecimento do “guarda do quarteirão”. Que conhecia os moradores, interpelava os estranhos, 
zelava pelas praças e logadouros públicos.  
Ainda há pouco, nas últimas eleições, as plataformas dos candidatos, de todos eles, sem exceção, 
refletiam este anseio popular ao prometerem dar prioridade ao problema da segurança. Em São 
Paulo o atual Prefeito incluiu a criação da guarda municipal como um dos principais compromissos de 
seu programa de governo.  
Estado, ademais, no presente momento, empenhados num histórico esforço para restaurar a nossa 
Federação. Estaríamos incorrendo em grave condição se permitíssemos que os Estados 
organizassem as guardas municipais, como pretende o Anteprojeto da Subcomissão dos Estados em 
seu artigo 7° inciso III, cuja supressão, aliás, propusemos em outra emenda.  
Algo precisa ser feito em prol da segurança dos municípios, e nada melhor do que um corpo por eles 
instituído, em função das peculiaridades sociais, econômicas e geográficas de cada município e por 
isso mesmo comprometido com a comunidade local.  
Com isto a autonomia se realiza, a Federação se fortalece e a vida dos municípios adquire mais um 
fator de segurança, tão precária no Brasil de hoje.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00006 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   No art. 17 do substitutivo do relator  
incluam-se três parágrafos (§1o., §2o. e §3o.) com  
a seguinte redação:  
"§ 1o. As atribuições dos Municípios poderão  
variar segundo as particularidades locais, sendo,  
entretanto, de sua competência exclusiva os  
serviços e atividades que digam respeito ao seu  
peculiar interesse, tais como:  
I - prestação dos serviços de abastecimentos  
de água potável, esgotos sanitários, transportes  
coletivos urbano e intramunicipais, mercados,  
feiras e matadouros, distribuição de gás natural  
ou obtido por processo técnico, limpeza urbana,  
bem como cemitérios e serviços funerários;  
II - construção e conservação de estradas vicinais;  
III - regulamentação de jogos, espetáculos e  
divertimentos públicos, observados as prescrições  
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da Lei;  
IV - regime jurídico dos servidores  
municipais, nos termos desta Constituição.  
§ 2o. Compete, ainda, os Município:  
I - preservar as florestas, a fauna e a flora;  
II - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
III - manter, com a cooperação do Estado, o  
ensino de primeiro grau;  
IV - exercer o poder de polícia de trânsito  
nas vias públicas municipais; legislar sobre  
transportes coletivos urbanos e intramunicipais e  
arrecadar multas de trânsito;  
§ 3o. Os Municípios poderão prestar outros  
serviços e desempenhar outras atividades, mediante  
delegação do Estado ou da União, sempre que lhes  
forem atribuídos os recursos necessários". 
Justificativa: 
A discriminação básica dos serviços e encargos Municipais deve constar da Constituição, ainda que 
em caráter nitidamente exemplificativo, para evitar as imprecisões e ambiguidades decorrentes da só 
previsão da fórmula geral do “peculiar interesse” ou do “interesse predominante”.   
Há um velho clamor dos Municípios nesse sentido e os constituintes não podem ficar indiferentes, 
quedando-se inertes em face de algo que constitui uma aspiração geral.  
Durante todos os trabalhos da Subcomissão dos Municípios e Regiões foram incontáveis as 
sugestões, proposições e emedas nesse sentido, o que, por si só, revela a imprescindibilidade da 
regulação dessa matéria no texto constitucional.  
Por outro lado, convém salientar que não pode a Constituição, sob pretexto de um tecnicismo, 
formalista e vazio, deixar imprecisões no seu bojo, em especial quando a matéria pode ser 
perfeitamente esclarecida em parágrafos e incisos e, portanto, sem aumentar em demasia o número 
dos seus artigos.  
Ademais deve-se ainda salientar que o princípio geral de direito invocado no relatório para justificar e 
não enumeração dos encargos municipais é inaplicável no direito público, especialmente no Direito 
Constitucional, já que nesse campo prevalece o princípio da legalidade, isto é, exatamente o 
contrário: "o que não está permitido, está proibido”.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 17 do Substitutivo do Relator o seguinte item:  
"V - criar a Guarda Municipal, designado seu  
comandante pela Secretaria de Segurança Pública,  
com aprovação da Câmara Municipal." 
Justificativa: 
Há municípios com centros urbanos bastante populoso, abrigando mais de um milhão de habitantes, 
somando dezenas os que ultrapassam trezentos mil. Além de enfrentar problemas de Segurança 
Pública, com assaltos a bancos, repartições e estabelecimentos privados, têm condições financeiras 
para sustentar uma Guarda Municipal, dispensável nas cidades menores. 
O importante é que o seu comando seja entregue a pessoa nomeada pela Secretaria de Segurança 
Pública.  
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00017 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator  
Acrescente-se alínea ao inciso III do art. 17:  
a) Serão instituídos nos Municípios divididos  
em Distritos, Conselhos Distritais Comunitários,  
integrados por cidadãos eleitos nos Distritos, por  
voto não obrigatório, não remunerado, que  
exercerão competência que lhes for determinada em lei. 
Justificativa: 
Os Distritos são, geralmente, regiões abandonadas pelas sedes dos Municípios. EM consequência, 
os movimentos pelas emancipações, algumas vezes sem o Distrito oferecer as condições próprias 
para se tornarem Municípios. Precisamos dar aos Distritos um mínimo de governo local, com a 
formação desses Conselhos que servirão para indicar suas prioridades e necessidades.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00029 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator.  
Acrescente-se alínea ao inciso IV do art. 17:  
a) A Lei ou ato do Executivo municipal de  
efeitos urbanísticos que importe em alteração na  
paisagem ou no patrimônio histórico, no meio  
ambiente, provoque poluição, deslocamento da  
população sobrecarga da infraestrutura urbana,  
somente produzirá seus efeitos se obtiverem  
maioria dos votos válidos em "referendum popular"  
organizado pela Câmara Municipal, não obrigatório  
aos eleitores inscritos no Município. 
Justificativa: 
É necessário levar a referendum os temas fundamentais e controvertidos que afetam a vida das 
comunidades.  
Contribui para a democracia e faz a população responsabilizar-se pelas questões que lhe afetam.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00059 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão de Organização do Estado.  
Acresça-se ao Art. 17 os seguinte parágrafos:  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
I - Fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
II - Implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
III - Manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização e o ensino de 1o. grau;  
IV - Prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população;  
V - Exercer o poder de polícia de transito  
nas vias públicas municipais; legislar sobre  
transporte coletivo urbano e intramunicipal e  
arrecadar multas de transito;  
VI - Promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso e ocupação do solo urbano e rural.  
§ 2o. - Os Municípios poderão prestar outros  
serviços e desempenhar outras atividades, mediante  
delegação do Estado ou da União, sempre que lhes  
forem atribuídos os recursos necessários. 
Justificativa: 
O caput do Art. 17 define apenas as competências privativas do Município, caracterizadoras de sua 
autonomia. Faz-se no entanto indispensável acrescer o enunciado daquelas competências relativas 
aos serviços e atividades que se pretende ver descentralizadas.  
A descentralização constitui reclamo da sociedade e é preocupação expressa do Relator em seu 
parecer, tendo sido objeto de ampla discussão na Subcomissão de Municípios e Regiões.  
A atribuição de responsabilidades aos municípios nas áreas de fomento agropecuário, abastecimento 
urbano, habitação, educação, saúde e transito e transporte diz respeito a atender interesses diretos e 
imediatos da população e constituem, sem dúvida, itens de evidente interesse local. A estes 
acrescenta-se norma específica, relativa ao planejamento do desenvolvimento municipal, para 
corresponder à complexidade e compatibilização das funções que o Município passa a assumir.  
O parágrafo segundo objetiva deixar aberta a possibilidade de ampliação do processo de 
descentralização, vale dizer, de municipalização dos serviços e atividades.  
A não inclusão destas normas deixaria de certo modo inócuo tanto o disposto no Art. 28 (disposições 
transitórias) do substitutivo, quanto “fundo de descentralização” criado no âmbito da Comissão de 
Tributos, pois sem imperatividade, nem o Estado-membro nem a União acatarão o princípio e a 
diretriz de descentralização.  
Finalmente, mantida a sistemática de reserva das competências residuais para o estado-membro, é 
fundamental enunciar também ao dos municípios – e não apenas as da União – para reduzir e 
minimizar as competências concorrentes entre esferas de governo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00110 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, no Capítulo V, após o art. 17,  
um dispositivo com a redação seguinte:  
"Art. - Os moradores de distritos ou bairros  
poderão organizar-se em conselhos comunitários,  
cuja audiência será obrigatória nos assuntos de  
interesse da sua população." 
Justificativa: 
A Constituição deve assegurar a participação comunitária na administração do município. Assim 
como a este o inciso I do art. 17 do anteprojeto reserva tudo aquilo em que o seu interesse 
predomina, de igual modo à sua população deve ser assegurada a possibilidade de manifestar-se nos 
assuntos que diretamente lhe afetem.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 17, do Substitutivo do  
Senhor Relator, em inciso, com a seguinte redação:  
"V - arrecadar o Imposto Territorial Rural". 
Justificativa: 
É necessário que sejam feitas mudanças de critérios atuais para que os Municípios sejam os grandes 
beneficiários com esse tributo: IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. Precisamos fazer uma tal 
distribuição de rendas que permita a todas as esferas do poder uma atuação digna e profícua.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00191 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no item I do art. 17, a palavra  
"predominante". 
Justificativa: 
Tradicionalmente, nossas Constituições, tratando da autonomia dos Municípios, falam no seu 
“peculiar interesse”. A palavra dominante, implica numa comparação, numa hierarquização. Já a 
palavra peculiar também significa “privativo”. Esse adjetivo, empregado na Constituição de 1891, não 
tinha o significado de predominante. O mais famoso dicionário da época (TEZOURO DA LINGUA 
PORTUGUEZA, Frei Domingos Vieira, 1873) definia:  
“PECULIAR, ad. J., 2 gen. (Do latim peculiaris) Do Pecúlio. Figuradamente: próprio, particular, 
especial”. Dava “privativo” também como “exclusivo”.  
Então, o constitucionalismo brasileiro, com o uso dessa adjetivação da autonomia municipal, 
emprestava-lhe uma amplitude maior.  
Será melhor suprimir o adjetivo, dando mais clareza ao item, para que não se tome a expressão 
predominante e suplementar” como uma sequência adjetiva, ficando claro que esse último tempo se 
refere ao preenchimento de lacunas das legislações federal e estadual. A melhor redação seria: “I – 
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legislar sobre assuntos de interesse municipal, suplementando, no que couber, as legislações federal 
e estadual”.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00256 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o inciso III do art. 17 do Substitutivo. 
Justificativa: 
A supressão proposta se justifica no fato da matéria envolver a Organização Judiciária Estadual 
(Criação e Supressão de Distritos) e portanto foi de acordo com Art. 66, II, do Substitutivo da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, ficou afeta aos Tribunais Superiores 
e aos de Justiça.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00280 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, como inciso V, do art. 17 do  
Substitutivo da Comissão da Organização do Estado,  
o que se segue:  
V - É facultada a criação de Força Pública  
Municipal mista, destinada a auxiliar no combate  
ao crime e no serviço de trânsito, e dar  
assistência em geral.  
- O efetivo será fixado em lei municipal;  
- A FPM se manterá com recursos do Tesouro  
do Município, e adotará organização e disciplina  
militares;  
- Se solicitado por autoridade competente, o  
comandante, em chefe poderá autorizar a FPM a  
acudir outros Municípios em suas necessidades de  
emergência;  
Em caso de subversão da ordem e de luta  
intestina no país, a FPM poderá ser convocada como  
força auxiliar do Exército Brasileiro. 
Justificativa: 
Têm aumentado assustadoramente os índices da criminalidade nos grandes centros urbanos. O 
crime aperfeiçoa a sua organização e o seu poder de fogo, ao mesmo tempo que recorre a métodos 
cada vez mais audaciosos e mais brutais. Ninguém se sente seguro na rua, no local de trabalho ou 
no recesso do lar. Todos temem que o bandido apareça a qualquer momento.  
O sistema policial e mostra carente de elementos humanos e de equipamento moderno. Supera-se 
no esforço de combater o crime, mas reconhece as suas deficiências e o seu malogro.  
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Ensejar a criação de F.M.M., de ação multivariada é refrear, em parte, o surto de criminalidade, é 
contribuir para o desafogo do transito citadino, é dispor de valioso auxílio em caso de acidentes 
graves ou de calamidade pública, é restaurar a confiança da sociedade nos poderes constituídos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00285 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O inciso IV do Artigo 17 do parecer do Sr.  
Relator da Comissão de Organização do Estado passa  
a ter a seguinte redação, com o detalhamento que se segue:  
Art. 17 - ..................................  
IV - Organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, em especial:  
a) abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários;  
B) transportes coletivos urbanos e intramunicipais;  
c) mercados, feiras e matadouros;  
d) atendimento primário de saúde;  
e) atendimento à educação pré-escolar pública;  
f) limpeza urbana;  
g) cemitérios e serviços funerários;  
h) iluminação pública;  
i) construção e conservação de estradas vicinais. 
Justificativa: 
A redação e os acréscimos visam eliminar as chamadas “competências concorrentes”, que geram 
grande confusão na definição e responsabilidade de que nível de que nível de governo deve prestar 
determinado tipo de serviço. Parece oportuno fixar para o nível municipal as competências 
enumeradas.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00411 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Efetuem-se as seguintes alterações no  
Substitutivo apresentado pelo Relator:  
I - Suprima-se a alínea "b" do inciso XII do art. 8o.  
II - Inclua-se, onde couber, no art. 8o., o seguinte inciso:  
"Controlar, fiscalizar e normalizar a  
exploração pelos Estados, diretamente ou mediante  
permissão ou concessão, dos serviços de energia  
elétrica de qualquer origem ou natureza,  
respeitadas as concessões já deferidas a  
particulares, bem como a exploração pelos Estados  
nas regiões metropolitanas ou pelos Municípios,  
diretamente ou mediante permissão ou concessão,  
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dos serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado, intervindo nos casos em que houver  
descumprimento das normas estabelecidas ou  
desrespeito aos planos nacionais ou regionais de  
desenvolvimento dessas atividades, traçadas pela União." 
III - Inclua-se onde couber, no art. 11, o seguinte inciso:  
"Explorar diretamente ou mediante concessão  
ou permissão, os serviços e instalações de energia  
elétrica de qualquer natureza, exceto os  
privativos da União, respeitadas as concessões já  
deferidas a particulares, bem como a exploração  
nas regiões metropolitanas, dos serviços públicos  
de gás combustível canalizado."  
IV - Inclua-se onde couber, no art. 17 o seguinte inciso:  
"A exploração direta ou mediante concessão ou  
permissão dos serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado." 
Justificativa: 
A emenda importa em substancial modificação à sistemática vigente para a exploração dos serviços 
de energia elétrica (produção, transmissão e distribuição), atualmente centralizados da União, como 
poder concedente, além de separar a exploração dos serviços públicos locais de distribuição do gás 
combustível canalizado, a fim de atribuí-los, respectivamente, aos Estados e aos Municípios, sem 
atingir ou atentar contra o monopólio da União, no tocante a pesquisa e lavra do petróleo e seus 
derivados e do gás natural.  
Assim, tendo em vista a realidade reinante no País no setor de energia elétrica, onde a maioria 
esmagadora das empresas concessionarias, sob o regime jurídico de sociedade por ações, está sob 
o controle acionário dos Governos estaduais, a solução preconizada consiste na atribuição de 
competência aos Estados par explorarem, diretamente ou por meio de permissão ou concessão, os 
serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, dentro de seus respectivos 
limites territoriais. 
As empresas privadas que atuam no setor, em razão do pequeno número, se preservam os direitos 
de continuarem a explorar as concessões já deferidas, cabendo aos Estados, de futuro, a renovação 
das mesmas, sem prejuízo da eventual encampação desses serviços, por meio das suas atuais 
concessionárias.  
Por outro lado, tendo presente que os Estados Federados, podem explorar diretamente esses 
serviços ou delegar a exploração para empresas regularmente constituídas para esse fim, não está 
afastada a hipótese de alguns Estados optarem pala privatização dessa atividade, vindo de acomete-
la, via concessão, à iniciativa privada que assumiria o controle das atuais concessionárias estatais, ou 
viria a estruturar-se para atender determinadas regiões /áreas do Estado, mediante a constituição de 
empresa com tal proposito.  
Em suma, à União não mais é atribuído o direito de explorar diretamente os serviços de energia 
elétrica, de qualquer origem ou natureza, excepcionando-se apenas, a eventual produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, obtida na fonte geradora submetida ao regime do 
monopólio, como é o caso da energia nuclear, em dispositivo constitucional expresso, encartado na 
Ordem Econômica, quando trata dos princípios gerais que moldam intervenção do Estado, o regime 
da propriedade do subsolo e a atividade econômica.  
Por outro lado, também não mais constitui direito da União, atuar como Poder Concedente, visto que 
essa competência é atribuída aos Estados (para exploração direta ou por meio de permissão ou 
concessão), resguardando-se para a União o controle, a fiscalização e efetiva execução dos planos 
nacionais e regionais de desenvolvimento, inclusive com direito de intervir, em havendo 
descumprimento das normas estabelecidas ou o desrespeito aos mencionados planos por ela 
instituídos.  
Essa nova sistemática resulta no fortalecimento da federação na medida em que se reconhece maior 
autonomia para os Estados com a descentralização da competência para a execução dessas 
atividades, a nível federal, preservando aos mesmos o direito de organizarem, administrarem o 
executarem os serviços públicos de energia elétrica, dentro de seus respectivas lindes territoriais.  
No tocante a exploração dos serviços locais de gás combustível canalizado, a situação reinante em 
alguns Estados, evidencia a existência de empresas municipais, já estruturadas para tal atendimento, 
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fato esse que revela a tendência desses serviços virem a ser acometidos ou absorvidos pelos 
Municípios, como serviços públicos locais de distribuição, a todos os segmentos do seu mercado 
consumidor (industrial, comercial, residencial e a entidades públicas).  
Por isso se optou pela atribuição da competência para a exploração, aos Municípios, no que respeita 
a distribuição local do gás combustível canalizado, podendo procedê-la diretamente ou mediante 
permissão ou concessão, outorgada a empresas municipais ou privadas, que venham a constituir-se 
dentro de seu território para o atendimento desses serviços.  
Ademais, naqueles Estados em que já existem Regiões Metropolitanas constituídas, a competência 
para a exploração, nas mesmas, é deferida ao governo estadual, ao qual se faculta explorar tais 
serviços de distribuição, diretamente ou por meio de concessão, outorgada a empresas estatais ou 
privadas, constituídas para tal fim.  
A forma de exploração dos serviços locais de gás combustível canalizado, ora preconizada, permite 
maior diversidade e agilidade dos meios e modos de efetivar-se tal exploração, entre o Estado, os 
Municípios e as empresas públicas (estaduais e/ou municipais) ou privadas, tendo presente a 
competência desses entes públicos para delegarem a exploração, segundo critérios de conveniência 
e oportunidade.  
Face a existência de monopólio da União, quanto a pesquisa e lavra de petróleo e seus derivados e 
do gás natural, o dispositivo ora proposto separa, apenas e tão somente, a distribuição local do gás 
combustível canalizado, para acomete-la aos Municípios ou aos Estados nas Regiões Metropolitanas, 
cabendo à União, com exclusividade, a produção e a distribuição a grosso, desse gás combustível, 
em favor desses entes públicos ou de suas empresas concessionárias (estaduais, municipais ou 
privadas) regularmente constituídas.  
Cumpre assinalar, ainda, o deliberado intuito de assegurar-se a autonomia municipal, com a 
descentralização, a nível federal, dos serviços de distribuição local do gás combustível canalizado, na 
medida em que esses serviços públicos dizem respeito a assunto de peculiar interesse dos 
Municípios, aos quais compete a organização, a administração e a execução, bem como o direito de 
delegação (via permissão ou concessão) às empresas públicas que já operam no setor, ou às 
privadas que queiram adentrar no mercado local de distribuição.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item IV do art. 17, na forma seguinte:  
"Art. 17. ..................................  
............................................  
IV - Organizar e prestar os serviços públicos  
e predominante interesse local, inclusive tráfego,  
sinalização, trânsito e arrecadação de multas de  
trânsito." 
Justificativa: 
Por se tratar de assunto de especial importância para os Municípios, faz-se necessário explicitar nas 
competências dos Municípios, trafego, sinalização, trânsito e arrecadação de multas de trânsito. 
Pelos encargos que os Municípios têm no exercício dessas atividades, é muito justo que eles 
arrecadem as multas de trânsito para ajudar a custear os altos gastos no cumprimento desse mister.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00449 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 17, como seu inciso V do  
substitutivo da Comissão II, o seguinte:  
"Art. Compete privativamente aos Municípios:  
............................................  
V - criar e manter sua Guarda Municipal, como  
força auxiliar da Polícia Civil." 
Justificativa: 
Apesar do art. 7°, do Anteprojeto da Subcomissão dos Estados determinar a competência do Estado 
para litigar sobre:  
I – Polícia Civil e,  
II – Guardas Municipais, entendemos que esta última deve ser subordinada ao Município, que criará e 
manterá esta modalidade de corporação de acordo com a sua necessidade.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00483 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA  
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
EMENDA NO.  
Inclua-se item V ao art. 17 com a seguinte redação:  
"Art. 17. ......................................  
V - criar e regular o funcionamento de Guarda  
Municipal, subordinada administrativamente". 
Justificativa: 
A criação de Guarda Municipal trará maior proteção e segurança dos municípios, por ser uma 
instituição vinculada aos anseios da comunidade.  
Os componentes da Guarda Municipal serão recrutados na própria sociedade local, com isso 
trazendo maior conhecimento da realidade municipal, proporcionando maior integração entre a 
Guarda Municipal e a população.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00501 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   acrescente-se ao Substitutivo do Relator da  
Comissão da Organização do Estado, inciso V do  
artigo 17, com a seguinte redação:  
"V - dispor sobre a remuneração do funcionalismo." 
Justificativa: 
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A presente Emenda, objetiva a preencher lacuna no que respeita sobre a fixação da remuneração do 
funcionalismo municipal. 
Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores foram devidamente regulados pelo artigo 
16 do substitutivo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00520 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   No Artigo 17 acrescente-se palavras ao item II, ficando este com a seguinte redação:  
Item II - Decretar e arrecadar os tributos de  
sua competência bem como aplicar as suas rendas em  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados por lei  
estadual, em órgãos da imprensa oficial ou não. 
Justificativa: 
Ao se acrescentar esta providência de como fazer a publicação o que se procura é tornar obrigatória 
esta medida visto que em muitos municípios considera-se publicação o ato de colar os balancetes 
municipais na porta da Prefeitura, o que na prática moderna não é nenhuma publicação. Assim, pois, 
a necessidade desta publicidade em órgãos de circulação na região.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00531 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao inciso I do art. 17 a redação seguinte:  
"I - Legislar sobre uso do solo urbano,  
aluguéis e outros assuntos de interesse municipal  
predominante, bem como suplementar as legislações  
federal e estadual no que couber." 
Justificativa: 
O solo urbano e os aluguéis devem ser regulados pelo município. São terras que demandam 
disciplina conforme as peculiaridades locais. Provavelmente, os problemas que, nesses setores, até 
hoje atormentam juristas e legisladores ainda não foram resolvidos porque se buscou sempre uma 
solução unificada num país continental.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00083 APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no inciso V do § 1o. do art. 62, do  
Relator Geral, a expressão "parcelamento":  
Art. 62. ....................................  
§ 1o. ......................................  
............................................  
V - Promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural. 
Justificativa: 
A presente emenda visa compatibilizar o Artigo 32, § 1°, do Artigo 62, do Anteprojeto do Relator 
Geral, com o dispositivo n° 32 aprovado na Comissão da Ordem Econômica, que inclui a 
competência exclusiva do Município o parcelamento do solo urbano. O inciso V, do Art. 62, omite o 
parcelamento cujo conceito é diverso tanto do uso como da ocupação. Assim, a inclusão da 
expressão “parcelamento” viria a corrigir à tempo a omissão apontada, promovendo a 
compatibilização necessária dos dispositivos citados.  
Parecer:   
   Acolho a emenda, nos termos de justificação do autor. 
   
   EMENDA:00131 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Compatibilizadora  
Acrescer ao inciso V, do § 1o., do artigo 62  
as expressões: "ressalvadas as áreas  
metropolitanas e microrregiões". 
Justificativa: 
A expressão vem compatibilizar o inciso ao capítulo VI, do mesmo capítulo, artigo 67 e seguintes, que 
refere-se ao assunto.  
Parecer:   
   Não vemos necessário o acréscimo pretendido, por não vermos incompatibilidade entre os textos 
mencionados na justificativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00460 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva para adequação ao texto do Anteprojeto.  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 62, com a seguinte redação:  
"§ 3o. - Nenhum Município será criado sem a  
verificação da existência, na respectiva área  
territorial, dos requisitos seguinte:  
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I - População estimada, superior a 5.000  
(cinco mil) habitantes ou não inferior a 2,5 (dois  
e meio) milésimo da existente no Estado;  
II - Eleitorado não inferior a 7,5% (sete e  
meio por cento), da população;  
IV - Arrecadação, no último exercício de 1  
(um) milésimo da receita estadual de impostos;  
V - Somente será admitida a elaboração de lei  
que cria município, se o resultado de plebiscito  
lhe tiver sido favorável pelo voto da maioria dos  
eleitores que comparecem às urnas, em manifestação  
a que se tenha apresentado pelo menos 50%  
(cinquenta por cento) dos eleitores inscritos;  
VI - A criação ou supressão de Distritos,  
Subdistritos e de suas sedes, bem como o  
desmembramento do seu território num todo, ou em  
parte para anexação a outro município dependerão  
sempre de aprovação das Câmaras Municipais  
interessadas através de resolução aprovada, no  
mínimo pela maioria absoluta de seus membros;  
VII - A criação e qualquer alteração  
territorial de Municípios somente poderá ser feita  
no período compreendido entre doze a seis meses  
anteriores à data de eleição municipal  
VIII - Os requisitos dos incisos I e III  
serão apurado pelo Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística. Os números II e V pelo  
tribunal Regional Eleitora dos respectivos Estado.  
E o número IV pelo órgão fazendário estadual. 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte é o fórum competente para equacionar problemas para se 
estabelecer os requisitos máximos de população, renda pública e forma de consulta previa às 
populações diretamente interessadas na criação de novos Municípios. Por conseguinte, admito 
legitimidade jurídico-constitucional no espaço reservado exclusivamente, aos Constituintes para que 
possam discutir e incluir na Nova Carta Politica disposição que estabelece os requisitos mínimos de 
população e renda pública e consulta previa às populações locais.  
   
   EMENDA:00515 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte item VI ao § 1o. do  
art. 62 do anteprojeto de Constituição, no  
Capítulo dos Municípios:  
"Art. 62 ....................................  
..................................................  
VI - O parcelamento do solo urbano é de  
exclusiva competência do Município ou do Distrito  
Federal. 
Justificativa: 
O dispositivo acima proposto foi amplamente debatido a Comissão temática, tendo como sido 
aprovado no seu relatório final (art. 32).  
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Chegou-se ao consenso que a ação de órgãos estaduais e federais no tocante à questão urbana 
deve ser supletiva e executada mediante convênios com as prefeituras.  
O parcelamento do solo urbano, mantido na alçada exclusiva das prefeituras, é fundamental para a 
preservação da autonomia municipal.  
Além disso, essa reserva de atribuição faz-se necessária em vista da própria e natural amplitude da 
competência dos Municípios para legislar e atuar em assuntos de urbanismo.  
Parecer:   
   O objetivo da emenda já foi acatado ao nos pronunciarmos sobre emenda no. cs00083-8.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00649 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Suprimir o § 1o. e os incisos de I a V, e o § 2o. do art. 62 - Capítulo IV - Título IV. 
Justificativa: 
Esses dispositivos inseridos no Texto à revelia do Relator, devem ser excluídos por não tratarem de 
matéria de competência privativa dos Municípios.  
Não há nada no texto que proíba os Municípios de fazê-los, seria uma temeridade obriga-los 
indistintamente.  
Propomos, portanto, a suspensão já nesta fase de Sistematização, considerando, ainda, que estão 
incompatíveis com o Art. 383 do Anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:00866 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 62. 
Justificativa: 
A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre a organização municipal.  
   
   EMENDA:00895 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso I do art. 62 para a seguinte:  
I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. 
Justificativa: 
Não se deve, expressamente, atribuir-se ao município legislação supletiva à da União e do Estado 
federado.  
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   EMENDA:01026 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no artigo 62 do anteprojeto do Relator o inciso V:  
V - criar, obedecido o disposto nesta  
Constituição e nas Constituições e leis estaduais,  
Juízos Municipais constituídos de:  
a) Juizados Especiais, singulares ou  
Coletivos, para julgar pequenas causas e infrações  
penais a que não se comine pena privativa de  
liberdade; e  
b) Juizados de Paz e de Menores, com  
atribuição de habilitar e celebrar casamentos e de  
orientar menores. 
Justificativa: 
O dispositivo proposta corresponde ao inciso V do artigo 17 do anteprojeto aprovado pela Comissão 
de Organização do Estado, e não contemplado pelo douto Relator no anteprojeto. 
O artigo 197 do anteprojeto não contempla, sem sistematiza a matéria uma vez que atribui aos 
Estados-Membros a competência para organizar a Justiça.  
O dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado visa exatamente à 
descentralização da função jurisdicional, ao atribuir aos municípios a competência para organizar sua 
própria Justiça e leva-la mais proximamente a população.  
Parecer:   
   A alternativa adotada no Anteprojeto é mais compatível com o disposto no art. 197 (Juizados 
Especiais e Justiça de Paz) e com a estrutura do Poder Judiciário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01407 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do inciso I do artigo 62 para a seguinte:  
I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. 
Justificativa: 
Não se deve, expressamente, atribuir-se ao município legislação supletiva à da União e do Estado 
federado.  
   
   EMENDA:01408 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 62. 
Justificativa: 
A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre a organização municipal.  
   
   EMENDA:02345 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 62, § 1o., INCISO VI.  
O inciso VI, § 1o. do art. 62 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 62 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
VI - Estimular a criação a regulamentação e  
apoiará sob todas as formas as entidades de  
Organizações Comunitárias e Associações de Bairro. 
Justificativa: 
São entidades que hoje fazem parte do poder de participação global da sociedade nos mecanismos 
institucionais dentro do espírito de descentralização das ações da administração participativa e da 
democratização do poder político  
   
   EMENDA:02999 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 62  
Substituam-se os Incisos III e IV do 1o.  
Parágrafo do artigo 62 do anteprojeto, pelo seguinte inciso:  
Art. 62 ....................................  
III - Caberá aos municípios manter o ensino  
básico, a saúde pública e os serviços de segurança  
no âmbito de seu território. Para isso, serão  
repassados recursos pela União e os Estados. Os  
municípios poderão também gerar recursos próprios  
para aplicação nestas áreas específicas. 
Justificativa: 
O poder municipal, e suas atribuições básicas na manutenção do bem-estar e na garantia de 
melhores condições de vida da população, deve ser reforçado com firmeza pela nova Constituição.  
   
   EMENDA:03030 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Supressiva  
Inclua-se na competência do Município, Art. 63, § 1o., o seguinte inciso:  
Art. 63 ........................... 
§ 1o. ............................. 
VI - explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Elimine-se o disposto no Art. 317, do  
Anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
Da mesma forma que se propôs a remessa de tal matéria para a competência do Estado, será de 
bom alvitre incluir um inciso a mais, no § 1°, do Art. 63, do Anteprojeto do Relator, buscando a 
necessária adequação e contabilização.  
Parecer:   
   O assunto fica melhor situado no art. 62. A supressão do art. 317 é complementada na emenda no. 
2638-1. 
   
   EMENDA:03168 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 62. 
Justificativa: 
A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre a organização municipal.  
   
   EMENDA:03169 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do inciso I do artigo 62 para a seguinte:  
I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. 
Justificativa: 
Não se deve, expressamente, atribuir-se ao município legislação supletiva à da União e do Estado 
federado.  
   
   EMENDA:03340 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 62  
Inclua-se no final do item I do art. 62 do  
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Anteprojeto de Constituição a seguinte expressão:  
"respeitadas a lei federal e a lei estadual." 
Justificativa: 
Reiteramos o mesmo raciocínio expendido quando oferecemos emenda ao item I do art. 53.  
Parecer:   
   O caráter supletivo previsto no mesmo inciso a que se pretende acrescer já atende a pretensão da 
emenda. Além disso, é básico no conceito de hierarquia das leis, que as municipais respeitem as 
federais e as estaduais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
Art. Os Estados e o Distrito Federal se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta Constituição.  
Parágrafo único - Reservam-se aos Estados e  
ao Distrito Federal todos os poderes que,  
implícita ou explicitamente, não lhes seja,  
vedados por esta Constituição.  
Art. O número de Deputados à Assembléia  
Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado e do Distrito Federal na  
Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e  
seis, será acrescido de tantos quantos forem os  
deputados federais acima de doze.  
§ 1o. O mandato dos deputados estaduais será  
de quatro anos;  
§ 2o. A remuneração dos deputados estaduais e  
do Distrito Federal não excederá o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os  
deputados federais.  
Art. Os Governadores de Estado e do Distrito  
Federal serão eleitos para o mandato de quatro  
anos, e tomarão posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente.  
Parágrafo único - A eleição do Governador  
importa a do candidato a Vice-Governador com ele  
registrado.  
Art. O Município reger-se-á por lei orgânica  
própria, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na do respectivo Estado, e em  
especial os seguintes:  
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I - eleição do Prefeito e os Vereadores,  
mediante pleito direito e simultâneo realizado em  
todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, no território do município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidade no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembléia Legislativa.  
Art. A representação judicial dos Municípios  
deverá ser exercida, exclusivamente, pelos seus  
procuradores, que se equiparam, em deveres,  
obrigações e vantagens, aos do Estado em que atuem.  
Art. Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a seguinte.  
Parágrafo único. O número de vereadores por  
município e o limite da respectiva remuneração  
serão fixados na Constituição de cada Estado.  
Art. Compete privativamente aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse;  
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência;  
III - criar, organizar e suprimir Distritos;  
IV - organizar e executar os serviços  
públicos de predominante interesse local.  
Art. A fiscalização financeira e orçamentária  
dos Municípios será exercida pela Câmara  
Municipal, mediante controle externo, e pelos  
sistemas de controle interno do Poder Executivo  
Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. O controle externo da Câmara Municipal  
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas  
do Estado.  
§ 2o. O parecer prévio sobre as contas  
somente deixará de prevalecer por decisão de dois  
terços dos membros da Câmara Municipal.  
§ 3o. As capitais dos Estados poderão  
instituir Tribunais de Contas Municipais desde que  
tenham população superior a três milhões de habitantes.  
[...] 
Justificativa: 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado.  
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária.  
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se lhe tratamento igual ao dispensado nos Estados.  
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo.  
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus feciendi” deva ser deferido à lei.  
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto.  
É mantida e essência do conteúdo do anteprojeto.  
   
   EMENDA:04066 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 62, § 1o., Inciso III.  
Acrescente-se ao referido dispositivo o pré-escolar.  
Art. 62 ....................................  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - manter, com a cooperação da União e do  
Estado, os programas de alfabetização, o  
pré-escolar e o ensino fundamental;  
IV - .......................................  
V - ........................................ 
Justificativa: 
No capítulo da Educação, o ensino fundamental e o pré-escolar são responsabilidades prioritárias do 
Município, com a colaboração da União e do Estado.  
   
   EMENDA:04105 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item II, parágrafo 1o., do artigo 62, a seguinte redação:  
II) estabelecer programas de construção de  
moradia, bem como estimular a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população; 
Justificativa: 
A substituição do termo "implantar" por "estabelecer", nos parece mais condizente com a natureza de 
ação do Estado, sem invadir a área da iniciativa privada, à qual sempre esteve afeta à construção de 
moradias para todas as classes sociais. Ao Estado cabe, por sua vez, estimular a melhoria das 
condições habitacionais, porque, na realidade, ele não a promove.  
   
   EMENDA:04641 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao artigo 62, III, a expressão "e Subdistritos". 
Justificativa: 
A expressiva extensão territorial de determinados municípios, notadamente os situados na região 
amazônica, sem dúvida exige que se contemple, também, no texto constitucional, os subdistritos, de 
maneira a facilitar a administração municipal, hoje tão comprometida, em decorrência das distancias, 
em termos de eficiência.  
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   EMENDA:05466 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo IV, Título IV,  
Arts. 59, 61, 62, 63, do Anteprojeto do relator,  
dando-se a seguinte redação:  
Suprima-se, no todo ou em parte, os artigos  
59, 61, 62, 63, remanescendo a seguinte nova  
redação ao Capítulo IV:  
Dos Municípios  
Art. - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, em especial ou seguintes:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, no território do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e, na Constituição do  
respectivo Estado para os membros da Assembléia  
Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  
§ 1o. - os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante os Tribunais de  
Justiça estadual.  
§ 2o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  
Art. - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado.  
No Município, não podendo exceder de vinte e  
um Vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três nos demais casos.  
Art. - Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte.  
Art. - Compete privativamente aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante e suplementar as  
legislações federal e estadual no que couber;  
II - decretar e arrecadar os tributos de sua  
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competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - criar, organizar e suprimir Distritos;  
IV - organizar prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local; e  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
I - fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
II - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
III - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização e o ensino de 1o. grau;  
IV - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população; e  
V - promover adequado ordenamento territorial.  
§ 2o. - Os Municípios poderão prestar outros  
serviços e desempenhar outra atividades, mediante  
delegação do Estado ou da União, sempre que lhes  
forem atribuídos os recurso necessários.  
Seção Única  
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária Municipal  
Art. - A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do Poder  
Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. - O controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado.  
§ 2o. - O parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer  
por decisão de dois terços dos membros da Câmara  
Municipal.  
§ 3o. - O Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Tribunal de Contas Municipal.  
Art. - Como órgão subsidiário de controle da  
atividade municipal, a Lei Orgânica poderá criar  
um Conselho de Ouvidores e regulará as suas  
atribuições.  
§ 1o. - Ao Conselho de Ouvidores, constituído  
de representantes da comunidade, em especial de  
entidades econômicas, profissionais e culturais,  
competirá:  
I - manifestar-se, perante a Câmara de  
Vereadores, sobre o orçamento municipal e ser  
votado;  
II - fiscalizar o desempenho da administração  
municipal, no curso da execução orçamentária  
manifestando-se perante a Câmara de Vereadores  
sempre que julgue necessário;  
III - receber queixas da comunidade a  
respeito do funcionamento da administração  
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municipal e encaminhá-las aos órgãos competentes,  
providenciando, quando for o caso medidas de  
apuração da responsabilidade de servidores municipais.  
§ 2o. - Os membros do Conselho de Ouvidores  
serão eleitos, por voto direto e secreto, em  
sufrágio universal, e exercerão suas atribuições  
gratuitamente.  
§ 3o. - Será conferida legitimidade  
processual ao Presidente do Conselho de Ouvidores  
para representar, perante o Poder Judiciário,  
sobre qualquer abuso de autoridade, desvio de  
poder ou má aplicação de recursos públicos. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
   
   EMENDA:05469 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DOS MUNICÍPIOS  
Títulos IV  
Capítulo IV  
Art. 62  
Compete privativamente aos Municípios  
- Organizar e explorar diretamente ou  
mediante concessão, autorização ou contratação, os  
serviços públicos de transportes coletivos de  
passageiros urbanos. 
Justificativa: 
É preciso conferir maior eficiência operacional e organizacional ao transporte municipal de 
passageiros, de forma e reduzir os custos e dar atendimento satisfatório às necessidades da 
população através da racionalização das linhas e a garantia de confiabilidade, segurança, conforto e 
rapidez adequados, para corresponder às expectativas do usuário.  
   
   EMENDA:05473 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   No título IV - Capítulo IV - Dos municípios  
ACRESCENTE-SE  
Ao artigo 62 o seguinte parágrafo:  
"Artigo 62 - ................................  
..................................................  
§ 3o. - Para assegurar a função social da  
propriedade e exercer com eficácia seus demais  
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poderes, o município disporá dos seguintes instrumentos:  
I - desapropriações;  
II - edificação compulsória;  
III - parcelamento compulsório de glebas;  
IV - contribuições de melhoria;  
V - limitações de uso e ocupação do solo;  
VI - tributação progressiva; e  
VII - reserva de áreas para preservação e  
equipamentos públicos". 
Justificativa: 
O dispositivo sugerido aperfeiçoa os contextos e define com precisão os mecanismos de 
estabelecimento e controle da função social da propriedade.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA COMPATIBILIZADORA  
Acrescer ao inciso V, do § 1o., do artigo 66  
as expressões: "ressalvadas as áreas  
metropolitanas e microrregiões". 
Justificativa: 
Expressão vem compatibilizar o inciso ao capítulo VI do mesmo capítulo, artigo 71 e seguintes, que 
refere-se ao assunto. 
Parecer:   
   Os próprios Municípios no seio de Organização que os Congrega em Região Metropolitana, melhor 
encontrarão os caminhos por onde trilhar. 
   
   EMENDA:00470 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluam-se, no Título IV, Capítulo IV - Dos  
Municípios do Projeto de Constituição, as  
seguintes normas, constantes do substitutivo  
aprovado pela Comissão de Organização do Estado:  
"Art. 66. ..........................  
§ 1o. Compete, ainda ao Município:  
-..............................  
VII - criar, obedecido o disposto nesta  
Constituição e nas Constituições e leis estaduais,  
Juízos Municipais constituídos de:  
a) Juizados Especiais, singulares ou  
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coletivos, para julgar pequenas causas e infrações  
penais a que não se comine pena privativa de liberdade;  
b) Juizados de Paz e de Menores, com  
atribuição de habilitar e celebrar casamentos e de  
orientar menores. 
Justificativa: 
Perante a Subcomissão dos Municípios e das Regiões, o ilustre constituinte Ivo Cersósimo 
apresentou a emenda n° 2 C 0088-5, que permitia a lei estadual criar juízos Municiais ou Distritais, 
providas por bacharéis em Direito, com atribuições de Justiça de Paz e de menores, para habilitação 
e celebração de casamento e orientação de menores; e Juizados Especiais para julgar, mediante 
processo oral e sumaríssimo, pequenas causas e infrações penais a que se não comine pena 
privativa de liberdade.  
A emenda foi acolhida e incorporada ao texto aprovada pela Subcomissão dos Municípios e das 
Regiões.  
O substitutivo da Comissão de Organização do Estado o manteve, na íntegra.  
Surpreendentemente, o exclui do Anteprojeto o Relator desta Comissão.  
A norma proposta é de grande alcance e não colide com nenhuma outra incluída no atual anteprojeto, 
porque fica apenas facultado aos Municípios, de acordo com o que dispuserem a respectiva 
Constituição estadual e a lei orgânica da magistratura estadual, criar esses juizados municipais, que 
permitirão levar a prestação da justiça a todos os jurisdicionados em qualquer região ou município do 
país, por mais remoto que seja.  
Por outro lado, não há nenhum impedimento de ordem constitucional ou institucional à aprovação 
dessa norma.  
Na vigência da Constituição de 1967, abordando o tema professa Pontes de Miranda (Comentários à 
Constituição de 1967, tomo II, Pag. 335):  
O Município tem Poder Legislativo e Poder Executivo; não tem Poder Judiciário. Isto não quer dizer 
que não possam as Constituições estaduais deixar aos Municípios o provimento, ou a organização 
judiciária e o provimento de certos cargos judiciários, mas tal justiça tem de enquadrar-se, na justiça 
estadual, de que é parte integrante e inseparável”.  
Impõe-se, portanto, a inclusão da norma, como foi aprovada na Comissão Temática de Organização 
do Estado, no Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   A rejeição contida na emenda apresentada pelo ilustre Constituinte, não obstante a sua 
reconhecida importância, deve figurar nas respectivas Constituições estaduais e na lei orgânica da 
magistratura estadual, não sendo necessário elevá-la à categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:00472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte item VII ao § 1o. do  
art. 66 do projeto de Constituição, no Capítulo  
dos Municípios:  
"Art. 66 ....................................  
..................................................  
VII - O parcelamento do solo urbano é de  
exclusiva competência do Município ou do Distrito  
Federal. 
Justificativa: 
O dispositivo acima proposto foi amplamente debatido a Comissão temática, tendo como sido 
aprovado no seu relatório final (art. 32).  
Chegou-se ao consenso que a ação de órgãos estaduais e federais no tocante à questão urbana 
deve ser supletiva e executada mediante convênios com as prefeituras.  
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O parcelamento do solo urbano, mantido na alçada exclusiva das prefeituras, é fundamental para a 
preservação da autonomia municipal.  
Além disso, essa reserva de atribuição faz-se necessária em vista da própria e natural amplitude da 
competência dos Municípios para legislar e atuar em assuntos de urbanismo.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O inciso VI do artigo 66 do projeto de Constituição já inclui o dispositivo da Emenda. 
   
   EMENDA:00594 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 1/87 C.S.).  
Incluir inciso V, alíneas a e b, no Artigo 66,  
constantes do Art. 17 da Comissão II.  
"V - criar, obedecido o disposto nesta  
Constituição e nas Constituições e leis estaduais,  
Juízos Municipais constituídos de:  
a) Juizados Especiais, singulares ou  
coletivos, para julgar pequenas causas e infrações  
penais a que se comine pena privativa de  
liberdade; e  
b) Juizados de Paz e de Menores, com  
atribuições de habilitar e celebrar casamentos e  
de orientar menores." 
Justificativa: 
No art. 66, referente à competência privativa dos Municípios, propomos o restabelecimento desses 
dispositivos que resolverá grande parte dos problemas judiciais dos municípios, aliviando significativa 
carga de ações de pequenas causas que congestionam o Poder Judiciário.  
Cabe aos Estados Federados, prioritariamente, organizar a Justiça. Entretanto, sabemos, pela 
prática, que nem todos têm condições ou interesse de executá-lo em todas as localidades. Por que, 
então, impedir os Municípios de fazê-lo em questões pequenas que podem desobstruir a pauta 
imensa de julgamentos ou de processos nas sedes das Comarcas? 
Além disso, no caso dos Juizados de Paz, por exemplo, aos quais incumbe proceder casamentos 
hoje, a indicação é extremamente burocratizada, porque depende do Juiz da Comarca fazer a 
indicação para o Presidente do Tribunal e este, mediante ofício, ao Governador.  
O Juiz de Paz vai principalmente celebrar casamentos em áreas distintas da sede da Comarca. Por 
ser tal atribuição da competência do Estado, e sendo esse procedimento excessivamente 
burocratizado, às vezes leva meses para preencher o cargo de juiz de paz. E, nesse período, para 
celebrar casamentos, pessoas simples e pobres têm que perder tempo e dispender dinheiro se 
deslocando para outras localidades.  
Da mesma forma, no caso de Juizados de Menores, não há problema do Prefeito proceder a 
indicação de alguém que vá, com autoridade, orientar os menores.  
Trata-se de medida inovadora e que facultaria aos Municípios decidir de imediato, pequenos litígios 
ou infrações na sua localidade.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00598 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Suprimir o § 1o. e os incisos de I a VI, e o  
§ 2o. do Art. 66 - Capítulo IV - Título IV. 
Justificativa: 
Esses dispositivos, inseridos no Texto à revelia do Relator, devem ser excluídos por não tratarem de 
matéria de competência privativa dos Municípios.  
Não há nada no texto que proíba os Municípios de faze-los, seria uma temeridade obriga-los 
indistintamente.  
Propomos, portanto, a suspensão já nesta fase de Sistematização, considerando, ainda, que estão 
incompatíveis com o Art. 378 do Anteprojeto.  
Parecer:   
   O que pretende esta Emenda já foi entendido em parte pela revisão feita pelo Relator que no seu 
2o.Projeto já excluir os parágrafos 1o.e 2o. tendo, todavia, mantidos os incisos I a IV. 
   
   EMENDA:00803 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 66. 
Justificativa: 
A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre a organização municipal.  
Parecer:   
   Já atendido o que pretende a Emenda com a Revisão feita pelo Relator que no seu 2o. Projeto 
emitir os dois dispositivos. 
   
   EMENDA:00830 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Modifique-se a redação do inciso I do art. 66 para a seguinte:  
I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. 
Justificativa: 
Não se deve, expressamente, atribuir-se ao município legislação supletiva à da União e do Estado 
federado.  
Parecer:   
   A redação do anteprojeto parece-nos mais adequada às aspirações dos municípios e objetiva, 
principalmente, diminuir as imprecisões decorrentes da fórmula geral contida na expressão  
"peculiar interesse municipal". 
   
   EMENDA:00958 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no artigo 66 do Projeto de  
Constituição o inciso V:  
V - criar, obedecido o disposto nesta  
Constituição e nas Constituições e leis estaduais,  
Juízos Municipais constituídos de:  
a) Juizados Especiais, singulares ou  
Coletivos, para julgar pequenas causas e infrações  
penais a que não se comine pena privativa de  
liberdade; e  
b) Juizados de Paz e de Menores, com  
atribuição de habilitar e celebrar casamentos e de  
orientar menores. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto corresponde ao inciso V do artigo 17 do anteprojeto aprovado pela Comissão 
de Organização do Estado, e não contemplado pelo douto Relator no anteprojeto.  
O artigo 193 do Projeto não contempla, nem sistematiza a matéria uma vez que atribui aos Estados-
Membros a competência para organizar a Justiça.  
O dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado visa exatamente à 
descentralização da função jurisdicional, ao atribuir aos municípios a competência para organizar sua 
própria Justiça e leva-la mais proximamente à população.  
Parecer:   
   A matéria deve ser objeto de apreciação pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica da 
Magistratura Estadual. 
   
   EMENDA:01309 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do inciso I do artigo 66 para a seguinte:  
I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. 
Justificativa: 
Não se deve, expressamente, atribuir-se ao município legislação supletiva à da União e do Estado 
federado.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda objetiva substituir a redação do inciso I do artigo 66 por: "I - legislar sobre 
assunto do seu peculiar interesse".  
A atribuição ao Município de suplementar as legislações federal e estadual no que couber, está 
plenamente justificada pelas própria necessidade de deixar claro o que tem sido ambíguo nos textos 
constitucionais anteriores. 
   
   EMENDA:01310 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 66. 
Justificativa: 
A matéria é de regulamentação da lei que dispunha sobre a organização municipal.  
Parecer:   
   A pretensão da Emenda já está atendida com a revisão feita pelo Relator que no seu 2o. Projeto 
excluir aqueles dispositivos. 
   
   EMENDA:02210 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 66, § 1o., INCISO VI.  
O inciso VII, § 1o. do art. 66 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 66 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
VII - Estimular a criação a regulamentação e  
apoiará sob todas as formas as entidades de  
Organizações Comunitárias e Associações de Bairro. 
Justificativa: 
São entidades que hoje fazem parte do poder de participação global da sociedade nos mecanismos 
institucionais dentro do espírito de descentralização das ações da administração participativa e da 
democratização do poder político  
Parecer:   
   Essa é uma entre tantas outras competências que a Constituição poderia assinar aos Municípios, 
pois o elenco constante do Projeto do Relator não pretende ser excludente do demais.  
A concisão do texto constitucional entretanto, desaconselha a grande enumeração. O que restar 
ficará por conta das Constituições Estaduais ou da lei ordinária. 
   
   EMENDA:02842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66  
Substituam-se os Incisos III e IV do 1o.  
Parágrafo do Artigo 66 do anteprojeto, pelo  
seguinte inciso:  
Art. 66 ....................................  
III - Caberá aos municípios manter o ensino  
básico, a saúde pública e os serviços de segurança  
no âmbito de seu território. Pata isso, serão  
repassados recursos pela União e os Estados. Os  
municípios poderão também gerar recursos próprios  
para aplicação nestas áreas específicas. 
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Justificativa: 
O poder municipal, e suas atribuições básicas na manutenção do bem-estar e na garantia de 
melhores condições de vida da população, deve ser reforçado com firmeza pela nova Constituição.  
Parecer:   
   A emenda proposta em nada altera substancialmente o Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:02997 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 66. 
Justificativa: 
A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre a organização municipal.  
Parecer:   
   Os dispositivos foram suprimidos no 2o.Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:02998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do inciso I do artigo 66 para a seguinte:  
I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. 
Justificativa: 
Não se deve, expressamente, atribuir-se ao município legislação supletiva à da União e do Estado 
federado.  
Parecer:   
   A expressão "suplementa as legislações federal e estadual no que couber" não compromete a 
autonomia da União ou o princípio da reserva. Justifica-se por uma questão de liberdade no âmbito 
dos Estados. É necessário ressaltar que historicamente no Brasil algumas constituições estaduais 
avançaram em relação a de outros Estados, dando-lhes maior relevância do que a própria 
Constituição da República. 
   
   EMENDA:03153 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 66  
Inclua-se no final do item I do art. 66 do  
Anteprojeto de Constituição a seguinte expressão:  
"respeitadas a lei federal e a lei estadual." 
Justificativa: 
Reiteramos o mesmo raciocínio expendido quando oferecemos emenda ao item I do art. 57.  
Parecer:   
   pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
Art. Os Estados e o Distrito Federal se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
Parágrafo único - Reservam-se aos Estados e  
ao Distrito Federal todos os poderes que,  
implícita ou explicitamente, não lhes sejam  
vedados por esta Constituição.  
Art. O número de Deputados à Assembléia  
Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado e do Distrito Federal na  
Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e  
seis, será acrescido de tantos quantos forem os  
deputados federais acima de doze.  
§ 1o. O mandato dos deputados estaduais será  
de quatro anos;  
§ 2o. A remuneração dos deputados estaduais e  
do Distrito Federal não excederá o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os  
deputados federais.  
Art. 57. Os Governadores de Estado e do  
Distrito Federal serão eleitos para o mandato de  
quatro anos, e tomarão posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente.  
Parágrafo único - A eleição do Governador  
importa a do candidato a Vice-Governador com ele  
registrado.  
Art. 58. O Município reger-se-á por lei  
orgânica própria, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na do  
respectivo Estado, e em especial os seguintes:  
I - eleição do Prefeito, do Vice-prefeito e  
dos Vereadores, mediante pleito direito e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, no território do município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidade no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
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disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembléia Legislativa.  
Art. 59. A representação judicial dos  
Municípios deverá ser exercida, exclusivamente,  
pelos seus procuradores, que se equiparam,  
em deveres, obrigações e vantagens, aos do  
Estado em que atuem.  
Art. 60. Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados  
pela Câmara Municipal, no fim de cada  
legislatura, para a seguinte.  
Parágrafo único. O número de vereadores por  
município e o limite da respectiva remuneração  
serão fixados na Constituição de cada Estado.  
Art. 65. Compete privativamente aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse;  
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência;  
III - criar, organizar e suprimir Distritos;  
IV - organizar e executar os serviços  
públicos de predominante interesse local.  
Art. 62. A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo,  
e pelos sistemas de controle interno do Poder  
Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. O controle externo da Câmara Municipal  
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas  
do Estado.  
§ 2o. O parecer prévio sobre as contas  
somente deixará de prevalecer por decisão de dois  
terços dos membros da Câmara Municipal.  
§ 3o. As capitais dos Estados poderão  
instituir Tribunais de Contas Municipais desde que  
tenham população superior a três milhões de  
habitantes.  
[...] 
Justificativa: 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado.  
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária.  
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se lhe tratamento igual ao dispensado nos Estados.  
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo.  
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus feciendi” deva ser deferido à lei.  
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto.  
É mantida e essência do conteúdo do anteprojeto.  
Parecer:   
   Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial 
uma vez que vários dispositivos foram aceito no Substitutivo. 
   
   EMENDA:03827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 66, § 1o., INCISO III.  
Acrescente-se ao referido dispositivo o pré-escolar:  
Art. 66 ....................................  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - manter, com a cooperação da União e do  
Estado, os programas de alfabetização, o  
pré-escolar e o ensino fundamental;  
IV - ........................................  
V - ........................................ 
Justificativa: 
No capítulo da Educação, o ensino fundamental e o pré-escolar são responsabilidades prioritárias do 
Município, com a colaboração da União e do Estado.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a norma adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:03866 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item II, parágrafo 1o., do artigo 66, a seguinte redação:  
II) estabelecer programas de construção de  
moradia, bem como estimular a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população; 
Justificativa: 
A substituição do termo "implantar" por "estabelecer", nos parece mais condizente com a natureza de 
ação do Estado, sem invadir a área da iniciativa privada, à qual sempre esteve afeta à construção de 
moradias para todas as classes sociais. Ao Estado cabe, por sua vez, estimular a melhoria das 
condições habitacionais, porque, na realidade, ele não a promove.  
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:04298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao artigo (66), III, a expressão "subdistritos". 
Justificativa: 
A expressiva extensão territorial de determinados municípios, notadamente os situados na região 
amazônica, sem dúvida exige que se contemple, também, no texto constitucional, os subdistritos, de 
maneira a facilitar a administração municipal, hoje tão comprometida, em decorrência das distancias, 
em termos de eficiência.  
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Parecer:   
   É lógico, se o Município pode criar Distritos, que ele pode criar subdistritos, o que torna 
desnecessário o acréscimo proposto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05089 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dos Municípios  
Títulos IV  
Capítulo IV  
Art. 66  
Compete privativamente aos Municípios  
- Organizar e explorar diretamente ou  
mediante concessão, autorização ou contratação, os  
serviços públicos de transportes coletivos de  
passageiros urbanos. 
Justificativa: 
É preciso conferir maior eficiência operacional e organizacional ao transporte municipal de 
passageiros, de forma e reduzir os custos e dar atendimento satisfatório às necessidades da 
população através da racionalização das linhas e a garantia de confiabilidade, segurança, conforto e 
rapidez adequados, para corresponder às expectativas do usuário.  
Parecer:   
   Pela não rejeição.  
A matéria se insere nas atividades administrativas que são próprias dos municípios. Sendo 
desnecessária previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:05093 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   No título IV - Capítulo IV - Dos municípios  
ACRESCENTE-SE  
Ao artigo 66 o seguinte parágrafo:  
"Artigo 66 - ................................  
..................................................  
§ 3o. - Para assegurar a função social da  
propriedade e exercer com eficácia seus demais  
poderes, o município disporá dos seguintes  
instrumentos:  
I - desapropriações;  
II - edificação compulsória;  
III - parcelamento compulsório de glebas;  
IV - contribuições de melhoria;  
V - limitações de uso e ocupação do solo;  
VI - tributação progressiva; e  
VII - reserva de áreas para preservação e  
equipamentos públicos". 
Justificativa: 
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O dispositivo sugerido aperfeiçoa os contextos e define com precisão os mecanismos de 
estabelecimento e controle da função social da propriedade.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento.  
As providências para assegurar o uso da terra tendo em vista sua função social é do alçada do ente 
maior. 
   
   EMENDA:05106 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   No título IV - Capítulo VI - Dos municípios  
SUBSTITUA-SE  
O item V, do § 1o., do Artigo 66 pelo seguinte:  
"V - Promover adequado ordenamento  
territorial e desenvolvimento sócio-econômico,  
mediante planos de desenvolvimento integrado,  
renováveis periodicamente e aprovados por lei  
municipal". 
Justificativa: 
O espaço urbano, predominante no âmbito municipal, requer um processo dinâmico, renovável 
periodicamente como única forma possível de ordenamento. As questões ligadas ao uso do solo e à 
função social da propriedade, por exemplo, só pode ser controlada a partir dos planos de 
desenvolvimento integrado, onde os usos e funções são estabelecidos de forma clara e impessoal, 
livre de casuísmos e subjetividades.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
O desenvolvimento econômico é objetivo global; ficamos com a vedação atinente ação mais 
específica que coube a nível municipal. 
   
   EMENDA:05621 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Inclua-se como inciso VII do artigo 66  
(Capítulo IV Dos Municípios), o seguinte texto:  
Art. 66 .................... 
VII - Organizar sua Guarda Municipal dentro  
de critérios que limitem sua ação à preservação  
dos bens municipais. 
Justificativa: 
Vários Municípios organizaram sua Guarda Municipal.  
O Município de São Paulo por proposta do chefe do Executivo, e aprovação da sua Câmara, 
autorizou a organização da Guarda Municipal. Aliás, no caso de São Paulo, quando a Câmara veio a 
aprovar a constituição desse órgão, já o Prefeito o organizará, havendo notícia de desmandos 
cometidos pelos seus integrantes.  
Os próprios municipais, como os logradouros, feiras, mercados, parques, jardins, cemitérios, edifícios 
em que se instalam seus serviços, merecem uma guarda especial, até porque o Estado não teria 
como garantir sua preservação, sua conservação contra as depredações e, em casos como o das 
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necrópoles, uma vigilância constante em razão dos numerosos assaltos que ocorrem nesses locais, 
em pleno dia e, muitas vezes, durante a noite, a destruição de mausoléus com o roubo de objetos de 
valor como anéis e crucifixos de ouro, terços com pedras preciosas ou os próprios enfeites de metal 
dos túmulos, internos e externos.  
O que é preciso é delimitar a ação dessa Guarda Municipal para que ela não ultrapasse os limites de 
sua competência e acabe se tornando um fator de perturbação da ordem pública.  
De outra parte, é indispensável impedir que essa Guarda seja armada como um organismo militar, o 
que desfiguraria suas funções e criaria problemas até mesmo de segurança do Estado, pois a soma 
desses serviços em amis de 4.000 municípios representariam uma enorme força miliar paralela, pois 
os seus integrantes são, geralmente, dirigidos por militares reformados, recebendo treinamento 
especializado.  
Parecer:   
   Já e permitido ao município a organização, mediante lei municipal, de guarda municipal, segurança 
noturna e outras sugestões dessa natureza.  
Cabe ao próprio dispositivo municipal, limitar o alcance de sua competência. 
   
   EMENDA:05823 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 66 do Projeto de Constituição  
O art. 66 do Projeto de Constituição, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 66 - compete aos Municípios:  
I - legislar sobre serviços públicos, polícia  
administrativa, tributos municipais e outras  
matérias de interesse municipal predominante, bem  
como complementar a legislação federal e estadual,  
no que couber.  
II - arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - criar e extinguir distritos mediante  
lei e organizá-los:  
IV - organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse social; 
Justificativa: 
Alterou-se a redação do inciso I, acrescentando, especificamente, as matérias da alçada legislativa 
do Município, sem embargo da circunstancia de não se tratar de competência exauriente.  
A redação do inciso II foi alterada retirando-se a palavra “decretar”, visto não ser possível às 
autoridades administrativas instituir tributos por via de decreto.  
Retirou-se do “caput” do artigo a palavra “principalmente” por desnecessária. Não há competência 
concorrente. Por outro lado, estando inserida competência complementar à legislação federal e 
estadual, pelo menos essa não é privativa.  
Parecer:   
   A regra geral que norteia o tratamento constitucional sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano e rural deve ser direcionada da maneira em que se encontra no anteprojeto de constituição.  
Caberá ao município, além da promoção adequada do ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, o parcelamento e ocupação do solo urbano e rural.  
Quanto à sua autonomia para legislar, deve ater-se a assuntos suplementares à legislação federal e 
estadual.  
O Estado estruturado sob a forma federativa supõe a harmonia entre os entes da federação, pois o 
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conceito jurídico de autonomia de cada ente já induz a existência de limite que a  
distingue da plenitude do poder soberano. 
   
   EMENDA:05914 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 66, § 1o., V.  
Dê-se nova redação ao art.66, 1o. V, que fica  
assim redigido:  
"Art. 66 ........................... 
§ 1o. ............................... 
V - Legislar e promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso ocupação do solo urbano e rural." 
Justificativa: 
O dispositivo da forma como está redigido pode levar a interpretações contrárias a autonomia 
municipal, tendentes ao entendimento de que ao Município caberia apenas a promoção do adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano e rural e 
não a sua legislação.  
Estaria, assim, infringindo o princípio constitucional da autonomia municipal, consagrado no art. 49 
“caput” do projeto e a norma jurídica constante do seu art. 66, I, que estabelece, a competência dos 
Municípios para legislar sobre assuntos do seu interesse predominante.  
Parecer:   
   A regra geral que norteia o tratamento constitucional sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano e rural deve ser direcionada da maneira em que se encontra no anteprojeto de constituição.  
Caberá ao município, além da promoção adequada do ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, o parcelamento e ocupação do solo urbano e rural.  
Quanto à sua autonomia para legislar, deve ater-se a assuntos suplementares à legislação federal e 
estadual.  
O Estado estruturado sob a forma federativa supõe a harmonia entre os entes da federação, pois o 
conceito jurídico de autonomia de cada ente já induz a existência de limite que a distingue da 
plenitude do poder soberano. 
   
   EMENDA:06105 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado - art. 66 do Projeto de Constituição  
O art. 66 do Projeto de Constituição, passa a  
ter a seguinte redação:  
"art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - legislar sobre serviços públicos,  
polícia administrativa, tributos municipais e  
outras matérias de interesse municipal  
predominante, bem como complementar a legislação  
federa e estadual, no que couber:  
II - arrecadar os tributos de sua  
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competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - criar e extinguir distritos mediante  
lei que, inclusive, disporá sobre a permanente  
fiscalização das atividades registrais e  
notariais, sem prejuízo da correição judiciária;  
IV - organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse social:" 
Justificativa: 
Alterou-se a redação do inciso I, acrescentando, especificamente, as matérias da alçada legislativa 
do Município, sem embargo da circunstancia de não se tratar de competência exauriente.  
A redação do inciso II foi alterada retirando-se a palavra “decretar”, visto não ser possível às 
autoridades administrativas instituir tributos por via de decreto.  
Retirou-se do “caput” do artigo a palavra “principalmente” por desnecessária. Não há competência 
concorrente. Por outro lado, estando inserida competência complementar à legislação federal e 
estadual, pelo menos essa não é privativa.  
A cooperação municipal na fiscalização cartorária, sem prejuízo da correição permanente do Poder 
Judiciário, é inovação que produzirá resultados práticos e extraordinários. As milhares de lides que 
chegam ao Judiciário, decorrentes de questões relacionados com loteamentos urbanos clandestinos, 
ocupação e invasão, cessão de direitos relativos a terrenos urbanos, poderão ser evitadas com a 
existência de controle permanente por parte do Poder Municipal.  
Ademais, pelo artigo 273, II, do Projeto, o Município, tem competência para instituir o Imposto de 
Transmissão “intervivos”, diretamente relacionado com as atividades notariais e registrais, o que 
legitima o exercício da fiscalização cartorária, a exemplos do que ocorre, no sistema atual, por parte 
dos Estados.  
Parecer:   
   A regra geral que norteia o tratamento constitucional sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano e rural deve ser direcionada da maneira em que se encontra no anteprojeto de constituição.  
Caberá ao município, além da promoção adequada do ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, o parcelamento e ocupação do solo urbano e rural.  
Quanto à sua autonomia para legislar, deve ater-se a assuntos suplementares à legislação federal e 
estadual.  
O Estado estruturado sob a forma federativa supõe a harmonia entre os entes da federação, pois o 
conceito jurídico de autonomia de cada ente já induz a existência de limite que a distingue da 
plenitude do poder soberano. 
   
   EMENDA:06340 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o item V ao art. 66 do Projeto de Constituição:  
"Art. 66 ....................................  
V - legislar sobre uso, ocupação e  
parcelamento do solo urbano." 
Justificativa: 
O planejamento democrático passa necessariamente pelo fortalecimento do poder municipal. É a 
descentralização para a democratização.  
Para a efetivação da autonomia, ou seja, da descentralização do poder, é fundamental que se 
estabeleça como competência privativa do município o poder de legislar sobre “uso, ocupação e 
parcelamento do solo urbano”.  
Nada é mais peculiar ao interesse do município do que o pleno poder de legislar sobre a organização 
do seu espaço.  
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Parecer:   
   A regra geral que norteia o tratamento constitucional sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano e rural deve ser direcionada da maneira em que se encontra no anteprojeto de constituição.  
Caberá ao município, além da promoção adequada do ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, o parcelamento e ocupação do solo urbano e rural.  
Quanto à sua autonomia para legislar, deve ater-se a assuntos suplementares à legislação federal e 
estadual.  
O Estado estruturado sob a forma federativa supõe a harmonia entre os entes da federação, pois o 
conceito jurídico de autonomia de cada ente já induz a existência de limite que a distingue da 
plenitude do poder soberano. 
   
   EMENDA:06591 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Art. 66, VII- Criar e manter guarda municipal  
sob a autoridade do Prefeito Municipal. 
Justificativa: 
Se há problema que preocupe hoje a sociedade brasileira esse é, sem dúvida, o da segurança 
pública. Nos grandes centros urbanos a população vive sob a constante ameaça de violência, uma 
vez que o policiamento estável não tem assegurado aquele mínimo de tranquilidade a que todos 
temos direito, como serem humanos e contribuintes. 
A uma série de crimes em determinada comunidade, segue-se o espetáculo, já cansativo para os 
nossos concidadãos, da mobilização e concentração de recursos policiais até que o clamor popular 
desapareça. Passados alguns dias o aparato policial vai para outros lugares, e a população volta a 
ficar à mercê dos marginais de todo o tipo.  
As comunidades municipais precisam ter uma polícia que nelas permaneça, que tenha compromisso 
com elas, nelas recrutadas e, pois, conhecedora dos seus problemas de segurança. Grandes cidades 
como o Rio de Janeiro conheceram a guarda municipal e até hoje, ali, se deplora a sua extinção, com 
o desaparecimento do “guarda do quarteirão”. Que conhecia os moradores, interpelava os estranhos, 
zelava pelas praças e logradouros públicos.  
Ainda há pouco, nas últimas eleições, as plataformas dos candidatos, de todos eles, sem exceção, 
refletiam este anseio popular ao prometerem dar prioridade ao problema da segurança. Em São 
Paulo o atual Prefeito incluiu a criação da guarda municipal como um dos principais compromissos de 
seu programa de governo.  
Estado, ademais, no presente momento, empenhados num histórico esforço para restaurar a nossa 
Federação. Estaríamos incorrendo em grave condição se permitíssemos que os Estados 
organizassem as guardas municipais, como pretende o Anteprojeto da Subcomissão dos Estados em 
seu artigo 7° inciso III, cuja supressão, aliás, propusemos em outra emenda.  
Algo precisa ser feito em prol da segurança dos municípios, e nada melhor do que um corpo por eles 
instituído, em função das peculiaridades sociais, econômicas e geográficas de cada município e por 
isso mesmo comprometido com a comunidade local.  
Com isto a autonomia se realiza, a Federação se fortalece e a vida dos municípios adquire mais um 
fator de segurança, tão precária no Brasil de hoje.  
Parecer:   
   A matéria deve ser regulamentada por lei ordinária. 
   
   EMENDA:06620 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimir: "O inciso VI do Parágrafo 1o. do artigo 66". 
Justificativa: 
O abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado conjunto de atividades integradas, que, 
não podem ser superintendidas senão através de um poder único, que centralize as decisões sobre a 
matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma política estreitamente relacionada com 
aspectos os mais relevantes do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão 
desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus derivados até a entrega ao 
consumidor final, passando pelas fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte, por 
condutos ou não. É absolutamente necessário que a fixação dos preços dos diferentes produtos 
dessa complexa indústria sejam estabelecidos em função de fatores os mais variados, para que 
sejam atendidas as diferentes conveniências dos segmentos que deles se abastecem e dos reclamos 
da economia nacional como um todo. Isto a par da necessidade do estabelecimento de quotas e 
preços adequados para as diversas regiões do País, de modo a serem atendidas as suas diferentes e 
diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha o seu preço fixado 
acima do nível normal para que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido 
abaixo desse nível. E também frequente – a mais ainda em relação ao gás natural – que o mesmo 
produto tenha preços diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes regiões do 
País. Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que 
hão de ficar a cargo de um só responsável pelas diretrizes adotadas.  
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Nacional do Petróleo, que se 
inclui na Estrutura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para “orientar e controlar a 
política nacional do petróleo e do carvão mineral”. 
Parecer:   
   A atividade relaciona-se com o princípio do interesse público e da segurança nacional. Não se trata 
de matéria de competência reservada aos Municípios. 
   
   EMENDA:06719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do art. 66 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"V - planejar o desenvolvimento Municipal,  
inclusive promover as desapropriações que forem  
necessárias para a realização de planos de reforma  
urbana, definindo o direito de utilização do solo  
e da utilização das vias e logradouros públicos." 
Justificativa: 
Com esta emenda ficam as Prefeituras Municipais autorizadas a promoverem desapropriações, 
visando o assentamento adequado da população.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O conteúdo da emenda com os critérios definidos no inciso III do artigo 57 do Projeto 
de Constituição. 
   
   EMENDA:06776 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda supressiva  
Art. 66 .................... 
Eliminar o inciso III do § 1o. 
Justificativa: 
Em harmonia com a emenda aditiva ao caput do Art. 66, deve ser deixada exclusivamente à 
competência do Município a prestação do ensino do primeiro grau como, aliás, a maioria dos 
Municípios já vem fazendo, ainda que com a concorrência do Estado federado.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Conforme solução adotada pelo Projeto de Constituição. Os Municípios contarão com 
a cooperação técnica e financeira dos Estados e da União, na manutenção dos programas de 
alfabetização e do ensino de 1o. grau. 
   
   EMENDA:06777 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 66 ................... 
Introduzam-se as seguintes modificações:  
Art. 66, inciso IV - Substituir a atual  
redação do inciso pela seguinte:  
"IV - organizar e prestar os serviços  
públicos de predominante interesse local, tais como:  
a) abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
intramunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  
conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
urbana, atenção primária de saúde e ensino pré-escolar  
e de primeiro grau." 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda já se acha parcialmente consubstanciado na redação do inciso I do art. 66 
do anteprojeto.  
A sugestão parece-nos conveniente, mas para figurar na lei orgânica do município, não sendo 
necessário elevá-la à categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:06778 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda aditiva  
Art. 66  
Acrescentar, ao "caput" do art. 66, os seguintes incisos:  
"V - execução de obras públicas de  
urbanização, denominação e numeração de  
logradouros públicos;  
VI - concessão, permissão ou autorização de  
serviços públicos locais e fixação dos respectivos preços;  
VII - planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive controle do uso do solo  
urbano, do ordenamento territorial e da utilização  
de vias e logradouros públicos;  
VIII - concessão de licença para localização,  
abertura e funcionamento de estabelecimentos  
industriais, comerciais e de serviços, bem como a  
fixação do horário de funcionamento, e sua  
cassação, caso se tornem prejudiciais à saúde, ao  
ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons  
costumes, fazendo cessar as atividades ou  
determinando o fechamento do estabelecimento;  
IX - concessão de licença para o exercício do  
comércio eventual e ambulante;  
X - regulamentação e licenciamento para  
colocação e distribuição de cartazes, anúncios,  
faixas e emblemas, bem como da utilização de alto-  
falantes para fins de publicidade e propaganda;  
XI - regulamentação de jogos, espetáculos e  
divertimentos públicos, observadas as prescrições  
da lei;  
XII - utilização de bens de domínio do Município;  
XIII - regime jurídico dos servidores municipais. 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Parecer:   
   A sugestão contida a emenda parece-nos conveniente, mas para figurar na lei orgânica do 
município, não sendo necessário elevá-la à categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:06785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Art. 66 ........................... 
Acrescente-se o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - A criação de qualquer distrito  
importa a implantação e funcionamento de, no  
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mínimo, um posto de guarda municipal, um posto de  
saúde e uma escola." 
Justificativa: 
Quanto à criação de distritos, somente cria-los nada resolve: sendo assim, é válida a obrigação do 
implementar um mínimo de serviços básicos como os indicados neste parágrafo.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria pertinente ao âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:06847 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: inciso III, § 1o, do art. 66  
Altere-se a redação do inciso III, para  
substituir "ensino de 1o. grau" pela expressão  
"pré-primário", ficando com a seguinte redação:  
"Art. 66:  
§ 1o...........................  
III - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização e pré-primário". 
Justificativa: 
A manutenção do ensino de 1° grau pelo Município, contando apenas com a cooperação do Estado, 
gera, para o Município um encargo desproporcional à sua renda e à sua infraestrutura. Restringindo-
se ao ensino de “pré-primário”, o Município teria maior facilidade de cumprir o dispositivo 
constitucional.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Os Municípios contarão com a cooperação técnica e financeira do Estado e da união 
na manutenção dos programas de alfabetização e do ensino de 1o. grau, conforme situação adotada 
pelo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:06854 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo: art. 66, II do Projeto de Constituição.  
Substitua-se, no inciso II, do art. 66, a  
expressão "decretar", por legislar, ficando assim  
redigido:  
"Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
II - Legislar sobre 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." 
Justificativa: 
Tecnicamente correto é o uso do verbo “legislar”, já que não existe, em nosso ordenamento jurídico, a 
competência para “decretar” tributos.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A autonomia do Município para legislar deve ater-se a assuntos suplementares à 
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legislação federal e estadual e àqueles de interesse municipal predominante, conforme solução 
adotada pelo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:06856 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 66, III do Projeto de Constituição.  
Acresça-se, no dispositivo citado, após  
"Distritos", a expressão "e fiscalizar  
Cartórios", ficando assim redigido:  
Art. 66 .......................... 
III - criar, organizar e suprimir Distritos e  
fiscalizar Cartórios." 
Justificativa: 
O projeto prevê, como pertencente aos Municípios, parte do produto da arrecadação de impostos 
sobre a propriedade territorial rural. De todo o interesse, portanto, que o Município possa exercer 
fiscalização sobre a arrecadação de suas rendas.  
Parecer:   
   A inserção da expressão "fiscalizar Cartórios" no item III encontra-se fora de lugar. Por outro lado, 
os Cartórios são de competência do Estado e uma intromissão do Município não seria conveniente. 
   
   EMENDA:06923 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66  
Dê-se ao inciso VI do Art. 66 do Projeto de  
Constituição seguinte redação:  
Art. 66 - ..................................  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, tais como:  
abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
intramunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  
conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
urbana, atuação primária de saúde e ensino  
pré-escolar e de primeiro grau. 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
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Parecer:   
   Embora o objetivo da emenda seja de inexorável importância a matéria deve ser objeto da 
legislação ordinária. 
   
   EMENDA:06924 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66  
Acrescente-se ao caput do Art. 66 § 1o. do  
Projeto de Constituição, os seguintes incisos:  
Art. 66 - ..................................  
§ 1o. VII - execução de obras públicas de  
urbanização, denominação e numeração de  
logradouros públicos;  
VIII - concessão, permissão ou autorização de  
serviços públicos locais e fixação dos respectivos  
preços;  
IX - planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive controle do uso do solo  
urbano, do ordenamento territorial e da utilização  
de vias e logradouros públicos;  
X - concessão de licença para localização,  
abertura e funcionamento de estabelecimentos  
industriais, comerciais e de serviços, bem como a  
fixação do horário de funcionamento, e sua  
cassação, caso se tornem prejudiciais à saúde, ao  
ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons  
costumes, fazendo cessar a atividade ou  
determinando o fechamento do estabelecimento;  
XI - concessão de licença para o exercício do  
comércio eventual e ambulante;  
XII - regulamentação e licenciamento para  
colocação e distribuição de cartazes, anúncios,  
faixas e emblemas, bem como da utilização de alto-  
falantes para fins de publicidade e propaganda;  
XIII - regulamentação de jogos, espetáculos e  
divertimento públicos, observadas as prescrições  
da lei;  
XIV - utilização de bens de domínio dos Municípios;  
XV - regime jurídico dos servidores municipais. 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Parecer:   
   A matéria deve ser contemplada em legislação própria do Município. 
   
   EMENDA:06925 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 66  
do Projeto de Constituição.  
Art. 66 - ..................................  
§ 3o. - A criação de qualquer distrito  
importa a implantação e funcionamento de, no  
mínimo, um posto de guarda municipal, um posto de  
saúde e uma escola. 
Justificativa: 
Para a criação de distritos é necessária a obrigação de implementar um mínimo de serviços básicos.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda é próprio de lei ordinária. 
   
   EMENDA:06926 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66  
Substitua-se os Incisos III e IV do 1o.  
Parágrafo do Artigo 66 do Projeto de Constituição,  
pelo seguinte Inciso; renumerando-se os demais incisos.  
Art. 66 ....................................  
III - Caberá aos municípios manter o ensino  
básico, a saúde pública e os serviços de segurança  
no âmbito de seu território. Para isso, serão  
repassados recursos pela União e os Estados. Os  
municípios poderão também gerar recursos próprios  
para aplicação nestas áreas específicas. 
Justificativa: 
O poder municipal e suas atribuições básicas na manutenção do bem-estar e na garantia de 
melhores condições de vida da população, deve ser reforçado com firmeza pela nova Constituição.  
Parecer:   
   A matéria deve ser regulamentada mediante lei ordinária não nos parecendo conveniente elevá-lo à 
categoria de norma constitucional.  
Relativamente ao repasse de recursos pela União e Estados aos Municípios, pode ser ajustado 
através da assinatura de convênios. 
   
   EMENDA:07217 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 66.  
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- Acrescente-se alínea ao inciso IV do art. 66:  
"a) A lei ou ato do Executivo municipal de  
efeitos urbanísticos que importe em alteração na  
paisagem ou no patrimônio histórico, no meio  
ambiente, provoque poluição, deslocamento da  
população, sobrecarga da infraestrutura urbana,  
somente produzirá seus efeitos se obtiverem  
maioria dos votos em "referendum popular"  
organizado pela Câmara Municipal, não obrigatório  
aos eleitores inscritos no Município. 
Justificativa: 
É necessário levar a “referendum popular” os temas fundamentais e controvertidos que afetam a vida 
das comunidades.  
Contribui para a democracia e faz a população responsabilizar-se pelas questões que lhe afetam.  
Parecer:   
   A matéria deve ser objeto de regulamentação de lei que venha a dispor sobre a organização 
municipal. 
   
   EMENDA:07479 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 66  
Suprima-se no Projeto de Constituição, o  
inciso IV e parágrafos primeiro e segundo,  
do Artigo 66. 
Justificativa: 
Visando adequar as emendas por nós apresentadas, ao Art. 66, propomos a supressão do Inciso e 
parágrafos UT SUPRA.  
Parecer:   
   O 2o.Projeto do Relator já exclui os dispositivos. 
   
   EMENDA:07610 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 66  
Dê-se ao inciso IV do art. 66 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 66 .................... 
IV - Organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, tais como:  
abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
intramunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  
conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
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urbana, guarda municipal, atuação primária de  
saúde e ensino pré-escolar e de 1o. grau. 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria cuja disciplina deve ser inserida na lei orgânica do município. 
   
   EMENDA:07611 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado artigo 66  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 66  
do Projeto de Constituição.  
Art. 66 - .................. 
§ 3o. - A criação de qualquer distrito  
importa a implantação e funcionamento de, no  
mínimo, um posto de guarda municipal, um posto de  
saúde e uma escola. 
Justificativa: 
Para a criação de distritos é necessária a obrigação de implementar um mínimo de serviços básicos.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria cuja disciplina deveria ser objeto da legislação ordinária, não sendo necessário 
elevá-la à categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:07612 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 66  
Acrescente-se ao § 1o. do art. 66 do Projeto  
de Constituição, os seguintes incisos:  
Art. 66 ................... 
VII - execução de obras públicas de  
urbanização, denominação e numeração de  
logradouros públicos;  
VIII - concessão, permissão ou autorização de  
serviços públicos locais e fixação dos respectivos  
preços;  
IX - planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive controle do uso do solo  
urbano, do ordenamento territorial e da utilização  
de vias e logradouros públicos;  
X - concessão de licença para localização,  
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abertura e funcionamento de estabelecimentos  
industriais, comerciais e de serviços, bem como a  
fixação do horário de funcionamento, e sua  
cassação, caso se tornem prejudiciais à saúde, ao  
ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons  
costumes, fazendo cessar a atividade ou  
determinando o fechamento do estabelecimento;  
XI - concessão de licença para o exercício do  
comércio eventual e ambulante;  
XII - regulamentação e licenciamento para  
colocação e distribuição de cartazes, anúncios,  
faixas e emblemas, bem como da utilização de  
auto-falantes para fins de publicidade e propaganda;  
XIII - regulamentação de jogos, espetáculos e  
divertimentos públicos, observadas as prescrições da lei;  
XIV - utilização de bens de domínio do Município;  
XV - regime jurídico dos servidores municipais. 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria cuja disciplina deveria ser objeto da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08497 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item II, parágrafo 1o., do art. 66, a seguinte redação:  
II) - estabelecer programas de construção de  
moradias bem como estimular a melhoria das  
condições habitacionais e promover o saneamento  
básico para a população. 
Justificativa: 
A substituição do termo "implantar" por "estabelecer", nos parece mais condizente com a natureza de 
ação do Estado, sem invadir a área da iniciativa privada, à qual sempre esteve afeta à construção de 
moradias para todas as classes sociais. Ao Município, cabe, por sua vez, estimular a melhoria das 
condições habitacionais e “promover” e saneamento básico para a população.  
Parecer:   
 A matéria já está contemplada no Substitutivo do Relator (artigo 54, XXI).  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08640 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66  
Inclua-se, ao Projeto de Constituição, do  
Art. 66, o Parágrafo Único.  
Art. 66 -....................................  
..................................................  
I -..........................................  
II - ........................................  
III -........................................  
IV - ........................................  
a) - ........................................  
b) - ........................................  
c) - ........................................  
d) - ........................................  
Parágrafo Único - É Loteria Municipal o  
Concurso de Prognóstico denominado "Jogo do Bicho". 
Justificativa: 
O Jogo do Bicho é proibido por lei.  
A partir do jargão popular acima, estabelece-se, pela dicotomia intrínseca – legitimidade e legalidade 
-, o descrédito.  
“A sociedade toda desacredita na lei de nosso país, da nossa nação, da nossa sociedade, porque lá, 
diariamente na ponta da linha social, existe uma proibição, mas a sociedade já tornou legal o jogo do 
bicho há muito tempo.  
“Devemos fazer leis que promovem a sociedade, o bem-estar, a felicidade, mas também que 
respeitem o gosto do nosso povo. E o jogo do bicho é um gosto solidificando do nosso povo e não 
pode continuar ilegal, sob pena, inclusive, de prostituirmos a Lei Maior, a nossa Constituição. E aí me 
parece que há uma ideia muito válida, uma ideia que trago para esta Assembleia Nacional 
Constituinte. Vemos legalizar o Jogo do Bicho – temos as loterias federais, as loterias estaduais – 
para dar aos Municípios o direto de terem a sua loteria municipal, onde a municipalidade, a Câmara 
de Vereadores e o Poder Executivo terão poderes para regulamentar esse jogo do bicho, onde 
poderão fazer como estatizado no município ou deixando na mesma estrutura e eles pagarão 
impostos aos municípios.  
“Veja que isso traria consequências sociais belíssimas para nossa sociedade.  
(...) uma loteria municipal, um jogo do bicho tem rendimento diário, semanal ou mensal. Esse 
rendimento poderá gerar grandes benefícios, uma vez que haja obrigatoriedade de aplicação só no 
social (...) 
“Uma Loteria Municipal faria maravilhas e o jogo do bicho já existe.” Conquistou, pelo seu notório 
conhecimento público, a legitimidade a ele atribuída “Não vejo por que não o legalizarmos como 
sendo uma loteria do município”.  
- Pronunciamento do Dep. RUY NEDEL no Plenário do ANC, em 02/08/87.  
Parecer:   
   A matéria deve ser acolhida no âmbito da legislação ordinária não cabendo, pois, elevá-la à 
categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:08642 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 66  
Modifique-se, no Projeto de Constituição, o  
inciso IV, do Art. 66.  
Art. 66 - ..................................  
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..................................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - Organizar:  
a) - serviços públicos locais;  
b) - Normas gerais de desenvolvimento urbano e rural;  
c) - Programas de saúde, educação e ensino,  
em cooperação com o Estado;  
d) - e explorar diretamente ou mediante  
concessão a Loteria Municipal regulamentada por  
legislação municipal. 
Justificativa: 
Imbuídos do espírito cooperativo que norteia os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
propomos a presente emenda modificativa, com o objetivo de enxugarmos o Projeto de Constituição 
visando a elaboração de um texto constitucional mais compacto, sem, contudo, sacrificar as ideias 
importantes, nem eliminar as considerações pertinentes, mas procurando destacar o essencial e 
indispensavelmente necessário.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda apresentada pelo ilustre Constituinte deve ser inserida na lei orgânica do 
município. 
   
   EMENDA:08843 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se, no Capítulo IV, denominado "Dos  
Municípios", depois do artigo 66, um dispositivo  
com a seguinte redação:  
"Art. - Os moradores de distritos ou bairros  
poderão organizar-se em Conselhos Comunitários,  
cuja audiência será obrigatória nos assuntos de  
interesse da sua população." 
Justificativa: 
A sugestão visa a assegurar a participação comunitária na administração do município. Assim como a 
este deve ficar reservado tudo que lhe é peculiar, da mesma forma à sua população deve ser 
garantido o direito de manifestar-se nos assuntos que diretamente lhe afetam. É impossível 
desconhecer a importância dos conselhos formados pela comunidade. Eles derivam de uma 
associação de interesse comum.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria deve ser apreciada no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08896 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se, no Capítulo IV, denominado "Dos  
Municípios", após o art. 66, um dispositivo com a  
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seguinte redação:  
"Art. - O Município condicionará a licença  
para construir e a sua utilização, em lotes para  
fins urbanos, à existência ou programação de  
equipamentos urbanos e comunitários de acordo com  
a sua demanda futura pelas atividades e usos a  
serem instalados.  
Parágrafo 1o. - Os requerentes de licença  
para construir a utilização em lotes para fins  
urbanos transferirão ao Poder Público os recursos  
necessários para a implantação dos equipamentos  
urbanos e comunitários, em condições e prazos  
definidos pela legislação municipal.  
Parágrafo 2o. - O titular de propriedade  
territorial urbana poderá alienar o direito de  
construir ou de utilização do solo, mediante  
escritura pública registrada junto ao Poder  
Público, conforme as condições definidas pela  
legislação municipal." 
Justificativa: 
O que se sugere é a verdadeira autonomia municipal, na disciplina de interesse que lhe é 
inteiramente peculiar, qual seja a utilização do seu solo. A Lei Magna precisa fixar as linhas mestras 
dessa orientação, sem o que terá deixado de efetuar mudança absolutamente indispensável.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda deve ser objeto de acolhimento por parte da lei orgânica do município. 
   
   EMENDA:09177 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se ao art. 66 um inciso com a seguinte redação:  
"Art. 66 ....................................  
............................................  
V - a disciplina dos aluguéis residenciais e  
não-residenciais na sua área." 
Justificativa: 
Essa disciplina deve ser confiada aos municípios trata-se, inegavelmente, de assunto que exige 
tratamento diferenciado conforme o local. O sistema atual não tem dado certo.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda deve ser apreciado no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:09202 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 66  
Incluir no artigo 66, o inciso V com a  
seguinte redação: promover adequado ordenamento  
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territorial, mediante planejamento e controle de  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana. 
Justificativa: 
O uso adequado do solo urbano deve ser matéria de competência dos Municípios e não concorrente 
conforme previsto no projeto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada no novo substitutivo do relator, quanto a disciplina 
da matéria. 
   
   EMENDA:09204 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66 - ............  
§ 1o. - Transformar o § 1o. do artigo 66 em artigo. 
Justificativa: 
É de boa técnica legislativa, quando se trata de competência em uma federação, atribuí-la por artigos 
e não parágrafos.  
Parecer:   
   O dispositivo foi suprimido no 2º Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:09205 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA JUSTIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66. § 2o.  
Transformar o § 2o. do artigo 66 em artigo,  
com a seguinte redação: os Municípios somente  
poderão receber delegação do Estado ou da  
União para prestar serviços, quando lhes forem  
atribuídos os recursos necessários. 
Justificativa: 
É de suma importância o dispositivo do § 2° artigo 66, para que esteja vazado no texto constitucional 
como simples parágrafo. Acresça-se a esse fato a redação mais clara proposta.  
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo no 2º Projeto do Relator voltou-se menos intervencionista nos Estados e 
nos Municípios. 
   
   EMENDA:09219 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66  
Acrescente-se o item V ao Art. 66.  
Item V - legislar sobre a remuneração dos  
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 
Justificativa: 
Trata-se de assunto de economia interna dos Municípios que merece, no máximo, tratamento pelo 
Estado federado, como era até o aparecimento da Emenda Constitucional n° 4, de 1975, que teve 
como resultado o entendimento da remuneração obrigatória dos Prefeitos e Vereadores. Note-se que, 
até então, cada Estado disciplinava a matéria segundo suas tradições, havendo muitos casos em que 
o exercício do mandato era gratuito. Posteriormente, a Lei Complementar n° 50, de 1985, veio 
contribuir ainda mais para tumultuar nacionalmente um assunto que no passado sempre se resolveu 
no âmbito estadual ou mesmo municipal.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda apresentada pelo ilustre Constituinte está contemplada no art. 65 e no seu 
parágrafo único do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:09229 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 66  
Acrescente-se o parágrafo 3o. ao Art. 66.  
§ 3o. - Incluem-se entre os bens dos  
Municípios os terrenos da Marinha, e os acrescidos  
em seus territórios. 
Justificativa: 
Esses terrenos são pequenas faixas de terras pertencentes à União e de pouca valia para a 
execução de seus serviços. Normalmente são ocupados por particulares. Dita ocupação vem 
causando problemas de urbanização (privatização das praias) para os Municípios em que estão 
situados. Sua transferência para o domínio municipal, sobre obstar tais inconvenientes, atende antigo 
desejo dos Municípios.  
Parecer:   
   Os terrenos da Marinha devem-se incluir entre os bens da União, conforme dispõe, com razão o 
Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:09242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66  
Acrescente-se o item V ao Art. 66.  
Item V Criar suas próprias leis que  
regulamentam a produção, a comercialização e o uso  
dos agrotóxicos na agricultura. 
Justificativa: 
Cada Estado ou Município tem suas próprias peculiaridades no uso da terra e no tipo de cultura, daí 
então a necessidade de dotar cada um de uma lei específica que seja ajustada a estas diferenças.  
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Parecer:   
   A matéria deve ser objeto de apreciação no âmbito da lei orgânica do município. 
   
   EMENDA:09565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Ao artigo 66 acrescente-se o seguinte inciso:  
"V - criar as suas respectivas Guardas Municipais." 
Justificativa: 
Os guardas municipais exercem trabalho que não se confunde com o prestado pelas polícias civil e 
militar.  
Prestam permanente auxílio ao público, socorrendo pessoas doentes, recolhendo andantes ou 
indigentes, conduzindo doentes mentais aos sanatórios, transportando e socorrendo acidentados, 
auxiliando o Poder Judiciário nas ocorrências envolvendo menores infratores e abandonados, 
efetuando ronda permanente em estabelecimentos de ensino, escolas públicas ou particulares, 
fiscalizando as vias públicas e evitando atos de vandalismo e depredação do patrimônio público, 
como iluminação, sinalização de transito, abrigos de ônibus, arborização, praças e jardins, auxiliando 
as organizações de defesa civil nas situações de calamidade pública.  
Por tudo isso, deve a nova Constituição permitir que os Municípios, facultativamente, possam criar as 
suas respectivas Guardas Municipais.  
Parecer:   
   A emenda propõe norma que permite a criação, pelo Município, das respectivas Guardas 
Municipais. Atualmente nada impede a organização, mediante lei municipal, de guarda municipal, 
segurança noturna e outras sugestões dessa natureza. 
   
   EMENDA:09723 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item II, parágrafo 1o., do Artigo 66, a seguinte redação:  
- II) estabelecer programas de construção de  
moradias bem como estimular a melhoria das  
condições habitacionais e promover o saneamento  
básico para a população; 
Justificativa: 
A substituição do termo "implantar" por "estabelecer", nos parece mais condizente com a natureza de 
ação do Município, sem invadir a área da iniciativa privada, à qual sempre esteve afeta à construção 
de moradias para todas as classes sociais. Ao Município, cabe, por sua vez, estimular a melhoria das 
condições habitacionais e “promover” e saneamento básico para a população.  
Parecer:   
   A matéria já está contemplada no Substitutivo do Relator (artigo 54, inciso XXI). Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:09811 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 66, § 1o., inciso VII.  
O inciso VII, § 1o. do Artigo 66 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização  
passa a ter a seguinte redação:  
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 66 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
VII - Estimular a criação a regulamentação e  
apoiará sob todas as formas as entidades de  
Organizações Comunitárias e Associações de Bairro. 
Justificativa: 
São entidade que hoje fazem parte do poder da participação global da sociedade nos mecanismos 
institucionais dentro do espírito de descentralização das ações da administração participativa e da 
democratização do poder político.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria deve ser inserida na lei Orgânica do Município. 
   
   EMENDA:09829 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 66  
- Acrescente-se alínea ao inciso III do Art. 66:  
a) Serão instituídos nos Municípios divididos  
em Distritos, Conselhos Distritais Comunitários,  
integrados por cidadãos eleitos nos Distrito, por  
voto não obrigatório, não remunerado, que  
exercerão competência que lhes for determinada em lei. 
Justificativa: 
Os Distritos são, geralmente, regiões abandonadas pelas sedes dos Municípios. Em consequência, 
os movimentos pelas emancipações, algumas vezes como Distrito oferecer as condições próprias 
para se tornarem Municípios. Precisamos dar aos Distritos um mínimo de governo local, com a 
formação desses Conselhos que servirão para indicar suas prioridades e necessidades.  
Parecer:   
   A matéria não é de Competência da União e sim dos Estados e Municípios. 
   
   EMENDA:10031 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o inciso II, do parágrafo 1o., do  
Artigo 66 e dar ao inciso V, do mesmo parágrafo, a seguinte redação:  
"V - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
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uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e  
rural, respeitadas as normas gerais e diretrizes  
fixadas em lei federal.  
Os municípios, com auxílio da União, dos  
Estados ou Distrito Federal, darão prioridade às  
obras de infraestrutura urbana e rural". 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo preservar a autonomia municipal, reconhecendo a natureza 
diversificada de nossas comunidades, num País de dimensões continentais.  
Parecer:   
   O 2o.Projeto do Relator alterou o artigo 66 dando-lhe configuração superior à que propõe esta 
Emenda. 
   
   EMENDA:10198 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 66  
Inclua-se, como inciso VII e parágrafos do  
artigo 66 do projeto da Constituição, o que se  
segue:  
Art. 66 -.........................  
I -............................... 
II -..............................  
III -.............................  
IV -.............................  
§ 1o. -..........................  
I -.................................  
II -................................  
III -...............................  
IV -..............................  
V -...............................  
VI -..............................  
VII - Criar-se-á em cada Município, o  
conselho de Ação Social, C.A.S., com fins  
humanitários, não lucrativos, para atendimento, em  
suas necessidades, da mulher, menor, idoso,  
carente, encarcerado, hospitalizado pobre,  
mendigo, alcoólatra e toxicômano.  
§ 2o. - Lei ordinária dará a sua organização  
e funcionamento, constituindo-se o C.A.S de  
autoridades e pessoas gradas, sem remuneração;  
§ 3o. - O C.A.S colaborará com os órgãos  
assistenciais da União, Estados, Distrito Federal  
e Municípios;  
§ 4o. - Autorizado pelas autoridades  
judiciárias, poderá orientar o trabalho externo e  
gratuito de presos condenados, em pagamento das  
penas a cumprirem.  
§ 5o. - A Casa do Idoso, dirigida por um  
colegiado, será assistida pelo C. A.S. 
Justificativa: 
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Salutar, sem dúvida, a participação dos diversos segmentos da sociedade no trabalho assistencial. A 
criação de um Conselho de Ação Social, em cada Município, sem ônus para o erário público, 
resultará em múltiplos benefícios para a mulher, o menor, o idoso, o carente, o encarcerado, o 
hospitalizado pobre, o mendigo, o alcoólatra e o toxicômano. A Casa do Idoso terá a sua assistência, 
como o C.A.S. poderá entender-se com as autoridades judiciárias para o estabelecimento e a 
fiscalização dos serviços gratuitos em favor da comunidade que os condenados executarão em troca 
das penas a cumprir. A presente emenda complementa artigo 66, que passa a prever todas as 
possibilidades de ação comunitária.  
Parecer:   
   Embora salutar e de grande alcance social, a presente emenda versa sobre matéria a ser 
regulamentada através de lei ordinária. 
   
   EMENDA:10217 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA (substitutiva) - TÍTULO IV, CAPÍTULO IV  
Dê-se ao inciso I do art. 66 a redação seguinte:  
"Art. 66 - ..................... 
I - legislar sobre uso do solo urbano,  
aluguéis e outros assuntos de interesse municipal  
predominante, bem como suplementar as legislações  
federal e estadual no que couber;" 
Justificativa: 
O solo urbano e os aluguéis devem ser regulados pelo município. São terras que demandam 
disciplina conforme as peculiaridades locais. Provavelmente, os problemas que, nesses setores, até 
hoje atormentam juristas e legisladores ainda não foram resolvidos porque se buscou sempre uma 
solução unificada num país continental.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10450 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 66  
Art. 66 - ........................ 
VII - Organizará e explorará, diretamente ou  
mediante concessão, permissão ou contrato, por  
serviço de transporte coletivo de passageiros ao  
seu nível. 
Justificativa: 
O transporte coletivo de passageiro urbanos, inscreve-se entre os direitos fundamentais da 
população. Atualmente o problema urbano mais agudo em todo o mundo é sem dúvida o dos 
transportes de massa, o que justifica seja dado ao município a exploração direta ou mediante 
concessão.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:11030 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir: "O inciso VI do parágrafo 1o. do artigo 66". 
Justificativa: 
O abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado conjunto de atividades integradas, que, 
não podem ser superintendidas senão através de um poder único, que centralize as decisões sobre a 
matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma política estreitamente relacionada com 
aspectos os mais relevantes do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão 
desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus derivados até a entrega ao 
consumidor final, passando pelas fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte, por 
condutos ou não. É absolutamente necessário que a fixação dos preços dos diferentes produtos 
dessa complexa indústria seja estabelecido em função de fatores os mais variados, para que sejam 
atendidas as diferentes conveniências dos segmentos que deles se abastecem e dos reclamos da 
economia nacional como um todo. Isto a par da necessidade do estabelecimento de quotas e preços 
adequados para as diversas regiões do País, de modo a serem atendidas as suas diferentes e 
diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha o seu preço fixado 
acima do nível normal para que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido 
abaixo desse nível. E também frequente – a mais ainda em relação ao gás natural – que o mesmo 
produto tenha preços diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes regiões do 
País. Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que 
hão de ficar a cargo de um só responsável pelas diretrizes adotadas.  
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Nacional do Petróleo, que se 
inclui na Estrutura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para “orientar e controlar a 
política nacional do petróleo e do carvão mineral”. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o novo substitutivo do Relator mantém o dispositivo em sua forma 
original. 
   
   EMENDA:11228 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o § 2o do art. 66 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização pelo  
seguinte, renumerando-se o atual para § 3o., nos  
seguintes termos:  
"§ 2o. Os Municípios aplicarão, a cada ano,  
25% (vinte e cinco por cento) de sua renda  
tributária no ensino fundamental e na assistência  
ao menor carente, esta prestada através de  
instituições particulares especializadas." 
Justificativa: 
As disposições constitucionais vigentes no que concerne à aplicação, pelo Município, de percentual 
de sua renda tributária, a cada ano, no ensino fundamental, não têm alcançado o objetivo colimado, 
porquanto a maioria das municipalidades conta com verba excessiva para esse setor, e, em 
compensação, com carência de recursos para outras áreas de grande relevância social, como, por 
exemplo, a assistência ao menor carente.  
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Por tal razão, apresentamos a presente proposição visando beneficiar a mais de trinta milhões de 
menores carentes existentes no País, seja por abandono, seja por pertencerem a famílias em estado 
de pobreza total.  
Há, contudo, algumas entidades privadas, que com a abnegação de seus dirigentes, prestam 
assistência ao menor, lutando com enormes dificuldades financeiras.  
Assim, se os Municípios aplicarem parte do referido percentual de sua renda tributária em tais 
instituições, seguramente o menor carente será melhor assistido, evitando-se, assim, a sua 
marginalização social.  
Parecer:   
   Afigura-se a Emenda proposta a intromissão indevida de União nas finanças municipais. 
   
   EMENDA:11385 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se a final do item I do art. 66 do  
Projeto de Constituição a seguinte expressão  
"respeitadas a lei federal e a lei estadual". 
Justificativa: 
Inadmissível é a interpretação da “mens legis” do item I do art. 66 no sentido de ser a competência 
supletiva do Município concorrente com a Competência da União e dos Estados.  
Porém, atentos para a máxima de “quod abundat non nocent”, e descontando do raciocínio expendido 
no parecer à Emenda de n° 3340-0, de nossa autoria, no sentido de que “o caráter supletivo previsto 
no mesmo inciso a que se pretende acrescer já atende a pretensão da emenda”, julgamos ser 
recomendável deixar expresso no texto Constitucional que a lei federal e a lei estadual terão que ser 
observadas pela lei municipal, e não porque esta seja “hierarquicamente inferior” às outras, mas sim 
porque face ao sistema de repartição de competências entre as pessoas políticas, adotado no Projeto 
de Constituição, ao Ministério compete legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante, 
enquanto ao Estado cabe legislar sobre o que não seja da competência expressa da União (art. 54) e 
nem do Município (art. 64).  
Destarte, refutamos a hierarquia jurídica entre as normas da União, dos Estados e dos Municípios, 
entendendo que as mesmas se encontram no mesmo nível, na medida de suas esferas espaciais de 
competência.  
Parecer:   
   Quando houver legítimo interesse da União ou do Estado não subsistirá o do município, ou pelo 
menos, ele deixará de ser predominante. 
   
   EMENDA:11487 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item I do Art. 57 e ao item I do Art. 66 do Projeto de Constituição o seguinte:  
"inclusive sobre a preservação de recursos  
hídricos e sobre o disciplinamento do uso do solo;" 
Justificativa: 
O objetivo é atribuir ao Estado e ao Município competência para suplementar a legislação federal 
sobre a preservação dos recursos hídricos e sobre o disciplinamento do uso do solo.  
A Emenda acolhe a sugestão da Companhia Riograndense de Saneamento, baseada nos seguintes 
argumentos: 
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“A faculdade para legislar supletivamente aos Estados e Municípios, nas situações referidas neste 
tópico, torna-se uma necessidade pelo fato de que as lesões e danos aos recursos naturais precisam 
ser coibidas localmente com o imediatismo da reação à ação que se comprovar predatória e nociva. 
“Nesta linha, a preservação de recursos hídricos não pode ser enfocada dissociadamente de normas 
disciplinadora do uso do solo. ” 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização optou por agasalhar o saneamento básico no art. 43 que trata da 
competência comum. 
   
   EMENDA:11561 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir no artigo 66 do Projeto de Constituição o inciso V:  
V - criar, obedecido o disposto nesta  
Constituição e nas Constituições e leis estaduais,  
Juízos Municipais constituídos de:  
a) Juizados Especiais, singulares ou  
Coletivos, para julgar pequenas causas e infrações  
penais a que não se comine pena privativa de  
liberdade; e  
b) Juizados de Paz e de Menores, com  
atribuição de habilitar e celebrar casamentos e de  
orientar menores. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto corresponde ao inciso V do artigo 17 do anteprojeto aprovado pela Comissão 
de Organização do Estado, e não contemplado pelo douto Relator no anteprojeto.  
O artigo 193 do Projeto não contempla, nem sistematiza a matéria uma vez que atribui aos Estados-
Membros a competência para organizar a Justiça.  
O dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado visa exatamente à 
descentralização da função jurisdicional, ao atribuir aos municípios a competência para organizar sua 
própria Justiça e leva-la mais proximamente à população.  
Parecer:   
   Aplica-se a esta Emenda o Parecer dado na Emenda 1P15513-4. 
   
   EMENDA:11664 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IV, CAPÍTULO IV,  
ARTIGO 66, ITEM I.  
Substitua-se, no item I, do artigo 66, do  
projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a palavra "suplementar" por  
"regular a aplicação das". 
Justificativa: 
Os municípios não podem “suplementar”, isto e, também ampliar ou adicionar as legislações federal 
ou estadual, mas apenas regulamentar-lhes a aplicação no que interessa a seus próprios negócios.  
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Parecer:   
   "Suplementar" está sendo empregado com referência a competência em Comum. 
   
   EMENDA:12154 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete ainda aos Municípios:  
.................................  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
SUPRESSÃO  
Dispositivo a ser suprimido: art. 66, § 1o, inciso VI. 
Justificativa: 
Com a inclusão da letra “f” ao inciso XII do artigo 54, tal atividade integrando a competência da União, 
caberá a supressão do inciso VI do § 1° do artigo 66 do projeto. 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, 
visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, 
faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição 
do gás combustível canalizado de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme 
e compatibilidade com os interesses gerais do País.  
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional.  
A supressão proposta não prejudicará as atividades das empresas regionais ou locais de 
distribuições de gás, que convivem adequadamente com os organismos federais do setor e tiverem 
os seus interesses resguardados pelo Ministério das Minas e Energia ao fixar a política nacional do 
gás.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator optou pela manutenção do dispositivo 
na forma original. 
   
   EMENDA:12522 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 66, parágrafo 1o.  
Inclua-se ao artigo 66, do Projeto de  
Constituição, o seguinte dispositivo:  
"Art. 66 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
VII - criar e manter guarda municipal sob a  
autoridade do Prefeito." 
Justificativa: 
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Se há problema que hoje aflige a sociedade brasileira é sem dúvida o da Segurança Pública. É algo 
precisa ser feita pela segurança dos municípios, por isso, nada melhor do que um corpo por eles 
instituídos, em função das peculiaridades sociais, econômicas e geográficas.  
Com isso a autonomia municipal se realiza, a Federação se fortalece e a vida dos municípios adquire 
mais um fator de segurança, tão precário hoje no Brasil.  
Parecer:   
   Hoje no Brasil, nada impede a organização, mediante lei municipal, de guarda municipal, segurança 
noturna e outras sugestões desta natureza. 
   
   EMENDA:12533 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso IV, do Artigo 66  
Dê-se ao inciso IV, do artigo 66, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 66 - ..................................  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, bem como  
explorar, direta ou indiretamente, a Loteria  
Municipal, regulamentada por legislação municipal." 
Justificativa: 
A redação visa facultar aos Municípios a exploração dos concursos de loteria, a nível local.  
A legislação municipal se encarregará de fixar diretrizes para sua implementação, observando 
sempre, como se pode esperar, não permitir concorrência com as loterias estadual, federal ou 
prognóstico de números, atualmente existentes.  
Assim, sem sacrificar as considerações pertinentes, propomos a presente emenda.  
Parecer:   
   A matéria deve ser regulada por lei ordinária, não cabendo, pois, elevá-la à categoria de norma 
Constitucional 
   
   EMENDA:12748 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ficam suprimidos do Projeto de Constituição  
do Relator Constituinte Bernardo Cabral, os  
seguintes dispositivos:  
Art. 12, inciso XIII, alíneas a, b, c.  
Art. 66, incisos II e V do § 1o.  
Art. 71. e parágrafo único  
Art. 72. e § 1o., § 2o. e § 3o.  
Art. 73. e § 1o., § 2o. e § 3o.  
Art. 273, § 1o.  
Art. 312 e parágrafos 1o. e 2o.  
Inclua-se onde couber, em substituição aos  
dispositivos suprimidos acima o seguinte: Capítulo  
I, do Título XII:  
Art... Cabe à União legislar sobre o uso, a  
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urbanização e o parcelamento do solo urbano,  
admitida a legislação municipal supletiva.  
§ 1o. - Os Estados poderão criar Áreas  
Metropolitanas, constituídas de agrupamento de  
municípios limítrofes com interesses urbanos comuns.  
Art... É assegurando o direito de  
propriedade, salvo o caso de desapropriação pelo  
poder público por necessidade ou por interesse social.  
§ 1o. - As desapropriações de imóveis urbanos  
de interesse social serão pagos em títulos  
especiais com cláusula exata de correção monetária  
e juros, resgatáveis em 10 anos, ressalvada a  
desapropriação de imóvel residencial, de uso do  
proprietário, cuja indenização será prévia e em dinheiro.  
Art. ... O poder Público promoverá e  
executará planos e programas habitacionais que  
vise e privilegie a construção de habitações de  
caráter social.  
Art.... A propriedade e a utilização do solo  
urbano submeter-se-ão aos planos urbanísticos de  
desenvolvimento urbanos aprovados por lei municipal.  
§ 1o. - A população dos municípios, através  
da manifestação de 5% (cinco por cento) de seu  
eleitorado poderá ter a iniciativa de Projeto de  
lei de interesse específico da cidade ou de  
bairros.  
Art... Para assegurar a função social da  
propriedade a lei estabelecerá imposto progressivo  
no tempo sobre a área não utilizada.  
Art... Adquire o domínio do terreno urbano,  
além de outras formas previstas em lei, aquele  
que, não sendo proprietário de outro imóvel urbano  
ou rural, o possui como seu, por cinco anos  
contínuos em posse não contestada.  
§ 1o. - O imóvel adquirido por meio de  
usucapião urbano, será gravado com cláusulas e  
inalienabilidade e impenhorabilidade por 20 anos.  
§ 2o. - Os bens públicos não serão adquiridos  
por usucapião. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda em apreço visa a suprimir diversos dispositivos do projeto, os quais tentam do direito de 
desapropriação, da competência do município, do agrupamento do Estados e Municípios em regiões 
ou áreas metropolitanas, progressividade do IPTU e usucapião, substituindo os dispositivos 
correspondentes por outros que propõe.  
Os preceitos contidos no projeto devem permanecer no Substitutivo por razões de ordem social, 
administrativo e financeira.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:12848 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
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Texto:   
   PROJETO  
Art. 66, I  
Emenda substitutiva  
Em vez de "interesse municipal predominante"  
substituir por "peculiar interesse", passando o  
item I do Art. 66 a ter a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete privativamente aos municípios:  
I - Legislar sobre assuntos de seu peculiar  
interesse e suplementar as legislações federal e  
estadual no que couber. 
Justificativa: 
A expressão “peculiar interesse” já tem contornos definitivos na doutrina e jurisprudência pátrias, 
caracterizando aquelas necessidades locais típicas, predominante municipais ainda que, com 
ressonância nos Estados-membros e na União, por força do princípio federativo. 
A expressão “interesse municipal predominante” poderá dar margem a dúvidas, no plano da 
interpretação, justamente quando o conceito anterior já se assentar.  
Parecer:   
   A solução adotada pelo projeto parece-nos mais conveniente ao explicitar a competência municipal 
pela própria necessidade deixar claro o que tem sido ambíguo nos textos constitucionais anteriores, 
que se utilizavam da expressão "peculiar interesse". 
   
   EMENDA:12998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SIPRESSIVA  
Suprime-se o inciso II do artigo 66 
Justificativa: 
Não é possível deixar ao arbítrio dos Municípios a criação, organização e supressão de distritos.  
Parecer:   
   O dispositivo que a emenda visa suprimir é uma garantia de maior autonomia para os municípios, o 
que nos leva a dar parecer pela rejeição. 
   
   EMENDA:12999 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do artigo 66  
Em consequência, o § 2o. passa a § Único. 
Justificativa: 
A competência que se atribui ao Município é a geral dos poderes públicos. E não exaure a 
enumeração, sendo inócua. 
Parecer:   
   A argumentação do autor da emenda nos pareceu válida, o que nos levou a aprovar parcialmente 
sua proposta, visto que a segunda proposição ficou prejudicada pela supressão do § 2o. 
   
   EMENDA:13082 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 101  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a  
seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) - legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) - instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) - criar, organizar e suprimir Distritos,  
na forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana;  
f) - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) - fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação rural;  
d) - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado, exceto nas regiões  
metropolitanas, sendo neste caso a competência do  
Estado.  
III - por delegação:  
a) - os Municípios poderão prestar serviços  
da competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competência da União ou dos Estados, desde  
que haja a competente delegação, mas somente o  
farão quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
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Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O detalhamento exaustivo da competência municipal deve ser inserido e disciplinado 
na lei orgânica, não havendo necessidade, portanto, de elevar a matéria à categoria de norma 
constitucional. 
   
   EMENDA:13170 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o item III do art. 66 e  
acrescente-se o § 3o. ao mesmo artigo do Projeto  
de Constituição:  
"Art. 66. Compete privativamente aos municípios:  
§ 3o. A criação de distrito importa na  
implantação e funcionamento de, no mínimo, um  
posto de guarda municipal, um de saúde e uma  
escola." 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Acreditamos que a criação de distrito importa na implantação e funcionamento de, no mínimo, um 
posto de guarda municipal, um de saúde e uma escola.  
Pela importância da medida, sobre a qual versa a presente emenda, esperamos que ela seja inserida 
no novo texto constitucional.  
Parecer:   
   O Projeto já dar competência privativa ao Município ao criar, organizar e suprimir Distritos. Apesar 
do alcance social de dispositivo sugerido pelo ilustre Constituinte, deve-se deixar a critério dos 
municípios brasileiros a tarefa de eleger pelas próprias prioridades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Art. 66, incluam-se os incisos X e XI  
X - Divisão de Município em Distritos.  
XI - Orçamento municipal com distribuição  
proporcional de recursos aos Distritos, levando-se  
em conta população e arrecadação. 
Justificativa: 
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Visa a emenda fortalecer a célula máter da nacionalidade que é o pequeno distrito interiorano. Além 
de estabelecer a obrigatoriedade constitucional de dividir-se o município em distrito de acordo com a 
tradição centenária do direito brasileiro, determina que todos os distritos sejam providos com recursos 
orçamentários, baseados em sua população e no que arrecadarem. Tal determinação não se conflita 
com a de instituição de mecanismos que assegurem a efetiva participação das organizações 
comunitárias no planejamento e no processo decisório municipal, reforçando-a, a nosso entender.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo Projeto de Constituição, que dar competência 
aos Municípios para estabelecerem os critérios que condicionarão a criação de Distritos. 
   
   EMENDA:13226 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
ao art. 66, seu § 1o., ao qual se deve  
acrescer, como VII, este item:  
"VII - manter os serviços municipais de  
transporte coletivo, em regime de exploração  
direta ou indireta, bem como com a cooperação de  
outros Municípios, os serviços inter-municipais". 
Justificativa: 
Não temos dúvida quanto a que deve ser atribuição expressamente inserida nas competências 
privativas do Município aquelas que dizem com o transporte coletivo em seus domínios.  
No domínio intermunicipal, embora em cooperação de Municípios, estes e que devem regular, 
planejar, controlar e explorar tais transportes, do mesmo modo.  
Parecer:   
   A emenda propõe especificar, no rol das competências dos Municípios, a prestação de serviços 
locais de transporte coletivo.  
Se considerado como de predominante interesse local, os Municípios poderão fazê-lo, atendendo ao 
princípio geral da prestação de serviços Municipais, nos termos do Substitutivo do Relator.  
O parecer, portanto, é pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:13257 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao inciso III, § 1o., do art. 66, que dispõe  
supletivamente sobre a competência dos Municípios,  
caberia aditar norma relativa ao amparo de  
menores, conforme a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete, privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
III - manter, com a cooperação do Estado e da  
União, os programas de alfabetização; de ensino do  
primeiro grau; e de assistência social aos  
menores, para a educação e o trabalho. 
Justificativa: 
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Preocupa-se a emenda com a questão do menor abandonado, do menor em carência, e do menor 
delinquente.  
As entidades de assistência social – sejam públicas, sejam privadas – não dispõem de estrutura 
bastante e nem de amplitude bastante para erradicar, ou senão mesmo atenuar a gravidade do 
problema e seus reflexos atuais e futuros.  
Enquanto se reduzem os patronatos agrícolas, as escolas técnicas e os recursos das corporações 
beneficentes, aumentam de outro lado os fluxos migratórios, a desagregação social e econômica das 
famílias, a incidência de ócio, miséria e delitos. Quando não, os menores se dedicam a atividades 
inexpressivas, a exemplo das exercidas em estacionamentos de veículos. A sociedade, por sua 
convivência, estimula a obtenção do lucro fácil, a insensibilidade para conhecer e admitir os valores 
de produção, labor contínuo e às vezes mais árduo.  
Em face da proximidade com as causas e os efeitos emergentes, poderá o Município, com ajuda do 
Estado e da União, direcionar esses menores para a educação e para o trabalho, em suas 
concepções mais úteis à coletividade, resguardada a competência paralela que deflui da 
alfabetização e do ensino do primeiro grau.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação à matéria. 
   
   EMENDA:13258 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Acrescente-se ao final do texto do item III  
do art. 66 (que trata da competência privativa dos  
Municípios), o seguinte:  
"III - criar, organizar e suprimir Distritos,  
NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL;"  
(maiúsculas nossas, para destaque do acréscimo) 
Justificativa: 
Embora seja justo e adequado, atualmente, transferir competência básicas para os Municípios, no 
que tange à redivisão de seu território, é conveniente que haja normas fundamentais na Constituição 
de cada Estado – em preservação de convivências e peculiaridades fisiográficas e econômicas de 
cada região brasileira.  
A criação, o desmembramento, a incorporação ou fusão de Distritos deve ser regulada, basicamente, 
na Constituição de cada Estado – reservada ao Município a competência para a execução e 
finalização desses atos.  
Aliás, em consonância com o disposto no art. 62, do mesmo Capítulo IV (Dos Municípios) do  
Título IV.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda que as constituições estaduais regulem a criação, o desmembramento, a 
incorporação ou fusão de Distritos, reservando-se ao Município a competência para a execução 
desses atos, nos termos da constituição estadual. A emenda é, a nosso ver, desnecessária, pois o 
texto proposto para a Carta Magna não veda a regulação do assunto nas constituições estaduais. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:13353 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 66, § 4o.  
Inclua-se o § 4o. no artigo 66, nos seguintes termos:  
§ 4o. - A criação de distrito importa na  
implantação e funcionamento de, no mínimo um posto  
de guarda municipal, um de saúde e uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   Caberá aos Municípios brasileiros a iniciativa de estabelecer os critérios para a criação de distritos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13561 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentem-se item VII ao art. 66 e, em  
consequência, item IV ao art. 276, com a seguinte  
redação:  
"Art. 66.....................................  
............................................  
VII - exercer o poder de polícia de trânsito  
nas vias públicas municipais e arrecadar multas de  
trânsito."  
............................................  
"Art. 276. ..................................  
............................................  
IV - a arrecadação de multas de trânsito em  
seu território." 
Justificativa: 
Pelos encargos que os Municípios têm no exercício dessas atividades (sinalizações horizontal, 
vertical e semafórica) é muito justo que eles arrecadem as multas de trânsito para ajudar a custear os 
altos gastos no cumprimento desse mister.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:13789 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao item II do art. 66 a seguinte redação:  
"Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
............................................  
II - instituir e arrecadar seus tributos e  
aplicar suas rendas;" 
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Justificativa: 
A ser mantido o dispositivo que, a rigor, repete a matéria disciplinada em outros segmentos do 
projeto, cumpre oferecer-lhe redação mais precisa e compacta.  
Assim, substitui-se a palavra “decretar” por “instituir”, já que os tributos, em face do princípio da 
legalidade, decorrem de lei e não de decreto. Por outro lado, a parte final do preceptivo é excluída, 
uma vez que é versada nos arts. 67 e 68, principalmente, e não é mencionada nos artigos que dizem 
respeito à União, aos Estados e ao Distrito Federal, entidades políticas que também estão obrigadas 
às normas de prestação de contas.  
Parecer:   
   Salvo melhor juízo "decretar" está sendo usado no Projeto do Relator, não em sentido restrito mas 
em sentido loto prevendo significar "editar leis". Como substancialmente a proposta, mas nada altera, 
seremos pela rejeição. 
   
   EMENDA:13816 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   EMENTA  
Acrescenta parágrafo único ao item I do art.  
66 da Constituição, dispondo sobre assunto de  
exclusivo interesse dos municípios. 
Justificativa: 
Não raro temos assistido a “autonomia municipal” ser agredida, ao livre talante do agressor. O Poder 
Executivo federal, na defesa dos seus interesses, fere o princípio federativo e procura ainda mais 
poder, mesmo que isto implique em ilegalidade e até mesmo inconstitucionalidade. Haja vista o caso 
da lei federal n° 4.593/64 que estabeleceu ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional (art. 
4, VIII c/c art. 9) a fiscalização, continuação e FUNCIONAMENTO dos bancos, num flagrante 
desrespeito a autonomia do município, visando unicamente atender aos interesses dos banqueiros.  
Parecer:   
   O objetivo da Emenda é dar ênfase à autonomia municipal.  
A autonomia das entidades políticas (Estados e municípios) não pode ser ilimitada. A distribuição das 
competências e os casos intervenção estão consignados na carta magna (diga-se, no Projeto do 
Relator). Deste modo, a "ingerência" de umas Entidades, em outras já está condenada pela própria 
sistemática adotada. A "ingerência será em desrespeito à lei e ensejada o uso dos remédios legais 
previstos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14443 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se o § 1o. do art. 66 com todos os  
seus itens e o § 2o. do mesmo artigo. 
Justificativa: 
A matéria é redundante e/ou não consubstancia princípios constitucionais.  
Parecer:   
   O novo Projeto do Relator suprimi o § 1o., mantendo os itens e suprimiu o § 2o. 
   
   EMENDA:14491 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprimir: "O inciso VI do parágrafo 1o. do artigo 66". 
Justificativa: 
O abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado conjunto de atividades integradas, que, 
não podem ser superintendidas senão através de um poder único, que centralize as decisões sobre a 
matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma política estreitamente relacionada com 
aspectos os mais relevantes do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão 
desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus derivados até a entrega ao 
consumidor final, passando pelas fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte, por 
condutos ou não. É absolutamente necessário que a fixação dos preços dos diferentes produtos 
dessa complexa indústria seja estabelecida em função de fatores os mais variados, para que sejam 
atendidas as diferentes conveniências dos segmentos que deles se abastecem e dos reclamos da 
economia nacional como um todo. Isto a par da necessidade do estabelecimento de quotas e preços 
adequados para as diversas regiões do País, de modo a serem atendidas as suas diferentes e 
diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha o seu preço fixado 
acima do nível normal para que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido 
abaixo desse nível. E também frequente – a mais ainda em relação ao gás natural – que o mesmo 
produto tenha preços diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes regiões do 
País. Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que 
hão de ficar a cargo de um só responsável pelas diretrizes adotadas.  
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Nacional do Petróleo, que se 
inclui na Estrutura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para “orientar e controlar a 
política nacional do petróleo e do carvão mineral”. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do Relator mantém o dispositivo na forma 
original. 
   
   EMENDA:14529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Aos incisos II e IV, § 1o, do art. 66 do  
Projeto se dê a seguinte redação:  
"II - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população;  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado, salvo nos municípios  
integrantes de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas." 
Justificativa: 
Esta redação dos incisos distribui melhor a competência dos municípios.  
Parecer:   
   Substancialmente a modificação proposta é de pouca relevância. A organização e planejamento 
das Regiões Metropolitanas já está suficientemente prevista no art. 73. 
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   EMENDA:14773 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete ainda aos Municípios:  
............................................  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Supressão  
Dispositivo a ser Suprimido:  
Artigo 66, § 1o. inciso VI. 
Justificativa: 
Com a inclusão da letra “f” ao inciso XII do artigo 54, tal atividade integrando a competência da União, 
caberá a supressão do inciso VI do § 1° do artigo 66 do projeto. 
Com a notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, 
visando ao fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, 
faz-se indispensável assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição 
do gás combustível canalizado de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme 
e compatibilidade com os interesses gerais do País.  
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás 
combustível canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, 
para situar-se na órbita de problema nacional.  
A supressão proposta não prejudicará as atividades das empresas regionais ou locais de 
distribuições de gás, que convivem adequadamente com os organismos federais do setor e tiverem 
os seus interesses resguardados pelo Ministério das Minas e Energia ao fixar a política nacional do 
gás.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o novo substitutivo do Relator adotou a permanência do 
dispositivo. 
   
   EMENDA:14961 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   MODIFICATIVA  
Introduzam-se as seguintes modificações:  
Art. 66 inciso IV - Substituir a atual  
redação do inciso IV pela seguinte:  
"IV - Organizar e prestar os serviços  
públicos de predominante interesse local, tais como:  
a) abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
intramunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  
conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
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urbana, atenção primária de saúde e ensino pré-  
escolar e de primeiro grau.  
Art. 66 - Acrescenta, ao caput do artigo, os  
seguintes incisos:  
"VI - execução de obras públicas de  
urbanização, denominação e numeração de  
logradouros públicos;  
VII - concessão, permissão ou autorização de  
serviços públicos locais e fixação dos respectivos  
preços;  
VIII - planejamento do desenvolvimento  
municipal, inclusive controle do uso do solo  
urbano, do ordenamento territorial e da utilização  
de vias e logradouros públicos;  
XI - concessão de licença para localização,  
abertura e funcionamento de estabelecimentos  
industriais, comerciais e de serviços, bem como a  
fixação do horário de funcionamento, e sua  
cassação, caso se tornem prejudiciais, à saúde, ao  
ambiente ao sossego, à segurança e aos bons  
costumes, fazendo cessar a atividade ou  
determinado o fechamento do estabelecimento;  
X - concessão de licença para o exercício do  
comércio eventual e ambulante;  
XI - regulamentação e licenciamento para  
colocação e distribuição de cartazes, anúncios,  
faixas e emblemas, bem como da utilização de alto-  
falantes para fins de publicidade e propaganda;  
XII - regulamentação dos jogos, espetáculos e  
divertimentos públicos, observadas as prescrições  
da lei;  
XIII - utilização de bens de domínio de Município;  
XIV - regime jurídico dos servidores municipais.  
Art. 66 - § 1o. - Eliminar o inciso IV  
Art. 66 - Acrescente-se o seguinte parágrafo:  
"§ 3o. - A criação de qualquer distrito  
importa a implantação e funcionamento de, no  
mínimo, um posto de saúde e uma escola". 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Quanto à criação de distritos, somente cria-los nada resolve: Sendo assim, é válida a obrigação de 
implementar um mínimo de serviços básicos com os indicados neste parágrafo.  
Parecer:   
   A proposta de Emenda envereda pela casuística, além de extravasar aos limites da matéria 
constitucional. 
   
   EMENDA:15235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 66, § 1o., inciso II, a seguinte redação:  
"Compete, ainda, aos municípios:  
II - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população." 
Justificativa: 
Suprimir a expressão “implantar programas de construção de moradias” e acrescentar após 
“saneamento básico”, a expressão “e de transporte urbano”. A Emenda pretende explicitar a 
competência dos municípios quanto aos setores da questão urbana responsáveis pela melhoria da 
qualidade de vida das populações das cidades.  
As referências do inciso II quanto ao setor habitacional caracterizam-se redundantes, uma vez que 
“promover a melhoria das condições habitacionais” inclui quaisquer ações voltadas ao 
desenvolvimento do setor, inclusive a implantação, execução e acompanhamento de programas, 
justificando, assim, a exclusão da expressão “implantar programas de construção de moradias”.  
A inclusão da expressão “e de transporte urbano” faz-se imprescindível, pois impõe-se reconhecer a 
promoção da melhoria das condições de transporte urbano da população como ação do município, 
por constituir-se, juntamente com o setor habitação e saneamento, suporte da função urbana e 
demandar tratamento integrado, quando localizada no espaço urbano. Vale observar, ainda, que, por 
tratar-se de atividade de cunho local, o município brasileiro tem concentrado esforços visando ao 
aprimoramento do setor, com objetivo de promover o desenvolvimento urbano das nossas cidades. 
Parecer:   
   Do ponto de vista formal a proposta de emenda é louvável porém substancialmente nada 
acrescenta ao projeto do relator. 
   
   EMENDA:15412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Propõe-se incluir no Capítulo IV, referente à  
competência dos municípios, no Art. 66, § 1o., o seguinte:  
Art. 66 ..................................................  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
..................................................  
VII - Promover a proteção ao patrimônio  
histórico-cultural local, observado a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual,  
incumbindo-lhe instituir preço público pela sua  
fruição, cujo produto reverterá à comunidade  
local, como contrapartida pelos custos sociais  
atinentes a sua preservação. 
Justificativa: 
Hoje cabe ao SPHAN a preservação restauração, conservação dos bens históricos-culturais. O 
proposito desta emenda é, de um lado, dar competência ao município para proteção, dentro das 
normas e são fiscalizados dos órgãos diretamente responsáveis pela matéria, em sintonia com as 
demais atribuições dadas ao poder municipal e evitando-se o divórcio entre o esforço de preservação 
e interesses da administração municipal.  
De outro lado, as cidades e núcleos históricos –culturais se transformaram em áreas de turismo e 
lazer, e é importante que seja assim, com razoável “custo social” para seus moradores. A emenda 
introduz a questão da remuneração pelo uso do patrimônio histórico-cultural, assunto complexo que 
deverá ser tratado em lei ordinária de forma inovadora, transportando “para o universo do econômico 
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os custos gerados pela mesologia histórico-cultural, custos esses que são suportadas pelos 
indivíduos e grupos sociais que encontram como seu meio ambiente ambientes nos quais inseridos 
bens histórico-culturais”, nas palavras competentes do constitucionalista Eros Roberto Grau, 
estudioso do assunto.  
Parecer:   
   A idéia é louvável, pois o patrimônio histórico-cultural local tem um valor inestimável. Entretanto, o 
assunto, apesar de sua importância (o que acontece com muitos outros) não deve pertencer ao 
contexto Constitucional da União. Leis Estaduais e Municipais ou mesmo a lei federal ordinária 
proverão sobre o assunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15508 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 66 do Projeto de Constituição os seguintes itens:  
"Art. 66. ........................  
I - ..................................  
II - .................................  
III - ................................  
IV - ...............................  
V - desapropriar áreas pertencentes ao Estado  
e União, quando para a construção de prédios  
destinados à prestação de serviços de saúde  
e educação;  
VI - fiscalizar as atividades das  
concessionárias de serviços públicos municipais  
estaduais ou federais existentes no município." 
Justificativa: 
Sabemos que muitas vezes a União e Estado possuem grandes faixas de terrenos inaproveitados, 
enquanto o município carece de área para implantação de serviços fundamentais como saúde e 
educação.  
A emenda proposta (item V) facilitará a solução desse problema, com inquestionável benefício para a 
comunidade.  
Quanto ao item VI, sabemos que estas concessionárias, na prestação de seus serviços, geralmente 
acarretam transtorno ao município e ao cidadão, sem existir, no momento, amparo legal para chama-
las à responsabilidade. Esse o motivo de nossa emenda.  
Parecer:   
   A enumeração das competências municipais não é exaustiva.  
Às que constam, poderíamos acrescentar em geral, pecando contra a concisão que deve dominar o 
texto constitucional. Esses assuntos poderão vir nas leis Estaduais ou na lei Federal ordinária. 
   
   EMENDA:15513 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso III, do § 1o., do art. 66, do  
Capítulo IV - Dos Municípios, do Título IV, a  
seguinte redação:  
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"Art. 66 ....................................  
............................................  
III - manter os programas de alfabetização e  
o Ensino de 1o. Grau, através do repasse de verba  
federal, previamente orçada de acordo com  
parâmetro financeiro baseados no número do corpo  
discente em relação ás unidades escolares  
instaladas na área territorial urbana e rural de  
cada município;" 
Justificativa: 
Pretende a presente emenda que os municípios tenham a responsabilidade dos programas de 
alfabetização e de Ensino de 1° Grau, mas com recursos da área federal, segundo o critério que 
estabelece para a fixação do valor dessas verbas, para que melhor possam desincumbir-se dessa 
tarefa. 
Parecer:   
   O detalhamento da norma proposta é incompatível com a concisão que deve reger o estilo das 
regras Constitucionais. A idéia em si merecer elogio, mas parece ter melhor lugar na lei ordinária ou 
nas leis estaduais. 
   
   EMENDA:15599 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a palavra "predominante" do item I, do art. 66 do Projeto. 
Justificativa: 
Tradicionalmente, nossas Constituições, tratando da autonomia dos Municípios, falam no seu 
“peculiar interesse”. A palavra dominante, implica numa comparação, numa hierarquização. Já a 
palavra peculiar também significa “privativo”. Esse adjetivo, empregado na Constituição de 1891, não 
tinha o significado de predominante. O mais famoso dicionário da época (TEZOURO DA LINGUA 
PORTUGUEZA, Frei Domingos Vieira, 1873) definia:  
“PECULIAR, ad. J., 2 gen. (Do latim peculiaris) Do Pecúlio. Figuradamente: próprio, particular, 
especial”. Dava “privativo” também como “exclusivo”.  
Então, o constitucionalismo brasileiro, com o uso dessa adjetivação da autonomia municipal, 
emprestava-lhe uma amplitude maior.  
Será melhor suprimir o adjetivo, dando mais clareza ao item, para que não se tome a expressão 
predominante e suplementar como uma sequência adjetiva, ficando claro que esse último tempo se 
refere ao preenchimento de lacunas das legislações federal e estadual. A melhor redação seria: “I – 
legislar sobre assuntos de interesse municipal, suplementando, no que couber, as legislações federal 
e estadual”.  
Parecer:   
   A referência histórica e linguística revela a importância da proposta de Emenda apresentada, 
entretanto, os debates nas subcomissões e nas Comissões conseguem a expressão "predominante" 
como a mais compatível com o sentido que realmente se quer dar ao assunto. 
   
   EMENDA:15619 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a parte final do texto do inciso I do art. 66.  
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"Art. 66 - ..................................  
I - legislar sobre assuntos de interesse municipal." 
Justificativa: 
A supressão da expressão “predominante e suplementar as legislações federal e estadual no que 
couber” é para evitar a desorganização das relações jurídicas no País, se qualquer outro órgão da 
Federação puder legislar suplementarmente, invadindo competência de outra unidade da Federação. 
Teríamos, dessa forma, a regionalização da legislação federal, de acordo com a conveniência dos 
Estados.  
Parecer:   
   "Suplementar" está sendo empregado sem referência a competência corrente em Comum. 
   
   EMENDA:16019 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 66, Parágrafo  
1o., Inciso VI  
Suprima-se do Artigo 66, parágrafo 1o. todo  
o inciso VI. 
Justificativa: 
O abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado conjunto de atividades integradas, que, 
não podem ser superintendidas senão através de um poder único, que centralize as decisões sobre a 
matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma política estreitamente relacionada com 
aspectos os mais relevantes do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão 
desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus derivados até a entrega ao 
consumidor final, passando pelas fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte, por 
condutos ou não. É absolutamente necessário que a fixação dos preços dos diferentes produtos 
dessa complexa indústria seja estabelecida em função de fatores os mais variados, para que sejam 
atendidas as diferentes conveniências dos segmentos que deles se abastecem e dos reclamos da 
economia nacional como um todo. Isto a par da necessidade do estabelecimento de quotas e preços 
adequados para as diversas regiões do País, de modo a serem atendidas as suas diferentes e 
diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha o seu preço fixado 
acima do nível normal para que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido 
abaixo desse nível. E também frequente – a mais ainda em relação ao gás natural – que o mesmo 
produto tenha preços diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes regiões do 
País. Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que 
hão de ficar a cargo de um só responsável pelas diretrizes adotadas.  
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Nacional do Petróleo, que se 
inclui na Estrutura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para “orientar e controlar a 
política nacional do petróleo e do carvão mineral”. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator mantém o dispositivo na sua forma 
original. 
   
   EMENDA:16067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 66 do Projeto de  
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Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 66. Compete privativamente aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de interesse municipal." 
Justificativa: 
A modificação à redação do Projeto visa a evitar a desorganização das relações jurídicas no País. A 
competência suplementar dada aos Municípios provocaria a regionalização da legislação Federal e 
Estadual, de acordo com sua conveniência.  
Parecer:   
   "Suplementar" está sendo empregado com referência a competência concorrente ou comum. 
   
   EMENDA:16395 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   acrescente-se um parágrafo 3o. ao art. 66  
Art. 66 ..................... 
§ 3o. As linhas intermunicipais de transporte  
coletivo serão objeto de concessão a toda empresa  
que se dispuser a explorá-la desde que observados  
os requisitos mínimos estabelecidos por lei estadual. 
Justificativa: 
Esta emenda atende a manifestação da Câmara Municipal de Echaporã, no Estado de São Paulo, 
que aprovou, por unanimidade, o envio desta proposta à Assembleia Nacional Constituinte 
considerando que a atual legislação não permite a livre concorrência para a concessão de linhas 
intermunicipais, em percurso já preenchido, perpetuando uma situação de monopólio. Outrossim, tal 
fato induz a empresa permissionária a um atendimento decadente aos usuários, já que não existe 
concorrência e a fiscalização é falha, além de que os horários são insuficientes, existindo a 
superlotação. Essa situação compromete a segurança e acarreta atraso constante pela má 
conservação de equipamento utilizado inúmeras são as queixas trazidas até as Câmaras Municipais 
por essa situação anômala que, agora, poderá ser solucionada pela assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   
   A argumentação é válida entretanto o assunto não é órbita da Constituição Federal. As 
Constituições Estaduais e as Leis Municipais é que compete dispor sobre a matéria. 
   
   EMENDA:16469 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 66 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação: "Art. 66 Compete aos Municípios:  
I - Privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos na  
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forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população;  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços de  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   O novo projeto do relator alterou o artigo 66 de seu primeiro Projeto, de modo que o proposto nesta 
emenda ficou parcialmente aprovado. 
   
   EMENDA:16529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
No Art. 66, item I, onde se lê "de interesse  
municipal predominante", leia-se "o que for de  
peculiar interesse local." 
Justificativa: 
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O termo “peculiar” é consagrado na jurisprudência dos tribunais e na doutrina, o que facilita a 
compreensão jurídica. Daí a emenda.  
Parecer:   
   A expressão "de interesse municipal predominante" acabou prevalecendo sobre a expressão 
proposta pela presente Emenda nos debates da Comissão. 
   
   EMENDA:16619 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 66, § 4o.  
Inclua-se o § 4o. no artigo 66, nos seguintes termos:  
§ 4o. - A criação de distrito importa na  
implantação e funcionamento de, no mínimo um posto  
de guarda municipal, um de saúde e uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendem os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   A inclusão deste assunto na Constituição Federal representaria uma intromissão da União nas 
outras duas órbitas políticas - Estado e Município. A estes, sim, compete contemplar  
a matéria na sua legislação. 
   
   EMENDA:16621 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a  
seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
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programas de alfabetização, pré-escolar e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   O novo projeto do relator alterou o artigo 66 de seu primeiro Projeto, de modo que o proposto nesta 
emenda ficou parcialmente aprovado. 
   
   EMENDA:16701 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado - art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante.  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
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d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do Estado,  
os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   O 2o.Projeto do Relator deu ao artigo 66 nova redação que em parte esta concorde com os temas 
da Emenda. 
   
   EMENDA:16729 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 66 § 3o.  
Inclua-se o § 3o. - A criação de distrito  
importante na implantação e funcionamento de, no  
mínimo um posto de guarda municipal, um de saúde e  
uma escola. 
Justificativa: 
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A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   O assunto não se insere na atitude da lei constitucional mas na planície da lei ordinária ou nas 
Constituições estaduais. 
   
   EMENDA:17003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
O artigo 66 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 66 - Compete aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse;  
II - decretar e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - organizar e prestar os serviços  
públicos locais;  
IV - criar, organizar e suprimir distritos;  
V - instituir mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento, no processo decisório, na  
fiscalização e no controle da administração municipal;  
VI - instituir Juizados de Conciliação e  
Juizados de Paz, com as atribuições de habilitar e  
celebrar casamentos, conciliar partes e orientar  
menores. 
Justificativa: 
Há que se buscar um meio de se tornar acessível a justiça, e ela deve existir nos municípios, ao nível 
dos Juizados Especiais de Conciliação. Quantas vezes o direito é violado e não é corrigido por falta 
de condições de apreciação, ou quando o julgamento ocorre, tanta água correu sob a ponte que nem 
tem o sabor de justiça. Como dizia RUY BARBOSA: Justiça tardígrada não é justiça. A nossa 
experiência e convivência nos obriga a lutar pela instauração desse juizado municipal, com decisões 
rápidas, que irá, por certo, restabelecer a credibilidade da justiça.  
Por outro lado, o Juizado de Paz, com atribuições ampliadas, para orientações de menores. É um 
princípio Constitucional, mas ao ser aclamado por legislação ordinária ficará aprimorado em todo o 
seu detalhamento jurídico.  
Nossa proposta originária, muito bem recebida por vários constituintes, foi abraçada por outros, 
sofrendo alterações no mérito de nossa pretensão. Queremos a justiça no município, sem muita 
solenidade, por que não dizer, excessiva burocracia. Justiça célere e ao alcance de todos, nos mais 
longínquos torrões deste país. 
Parecer:   
   A emenda proposta em nada altera substancialmente o Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:17311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
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Texto:   
   CAPÍTULO IV  
DOS MUNICÍPIOS  
Alterar Redação  
"Art. 66 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
V - Promover o adequado ordenamento de seu  
território, disciplinando o parcelamento e a  
ocupação do solo urbano e rural, aproveitar  
adequadamente os recursos naturais e preservar o  
ambiente." 
Justificativa: 
É totalmente dispensável dizer que o ordenamento será feito mediante “planejamento e controle de 
uso”. Isto é obvio e já está claro no próprio conceito de ordenamento.  
A alteração da redação, se faz necessária pela importância em se contemplar não se o parcelamento 
e uso do solo rural e urbano como também as preocupações fundamentais com a utilização dos 
ecossistemas que os compõem. Não há no Brasil, preocupações com a variável ambiental, nos 
planos diretores ou na política de ordenamento do solo, quer seja ela executada pelo Estado ou 
Município. É preciso manter redação semelhante no artigo que se refere a este assunto, tento na 
competência do Estado quanto na do Município.  
Parecer:   
   A emenda proposta em nada altera substancialmente o Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:17554 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Ao artigo 66, § 1o., N. VI:  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado. 
Justificativa: 
A competência do Município para organizar e prestar os serviços públicos de predominante interesse 
local já está consignada no art. 66, IV, não havendo motivo nenhum para eleger o gás canalizado a 
uma situação especial. Nem seria razoável que a transferência do serviço só pudesse ser feita por 
concessão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator mantém o dispositivo na sua forma 
original. 
   
   EMENDA:17566 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Inciso VI do Parágrafo  
1o. do Artigo 66 do Projeto de Constituição.  
EMENDA  
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Suprima-se do Projeto de Constituição o  
Inciso VI do Parágrafo 1o. do Artigo 66. 
Justificativa: 
O abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado conjunto de atividades integradas, que, 
não podem ser superintendidas senão através de um poder único, que centralize as decisões sobre a 
matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma política estreitamente relacionada com 
aspectos os mais relevantes do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão 
desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus derivados até a entrega ao 
consumidor final, passando pelas fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte, por 
condutos ou não. É absolutamente necessário que a fixação dos preços dos diferentes produtos 
dessa complexa indústria seja estabelecida em função de fatores os mais variados, para que sejam 
atendidas as diferentes conveniências dos segmentos que deles se abastecem e dos reclamos da 
economia nacional como um todo. Isto a par da necessidade do estabelecimento de quotas e preços 
adequados para as diversas regiões do País, de modo a serem atendidas as suas diferentes e 
diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha o seu preço fixado 
acima do nível normal para que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido 
abaixo desse nível. E também frequente – a mais ainda em relação ao gás natural – que o mesmo 
produto tenha preços diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes regiões do 
País. Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que 
hão de ficar a cargo de um só responsável pelas diretrizes adotadas.  
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Nacional do Petróleo, que se 
inclui na Estrutura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para “orientar e controlar a 
política nacional do petróleo e do carvão mineral”. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Considerando que o novo substitutivo do Relator mantém o dispositivo na sua forma 
original. 
   
   EMENDA:17700 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do artigo 66, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 66 - ..................................  
............................................  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, bem como a  
fixação do horário de funcionamento de  
estabelecimentos industriais, comerciais e de  
serviços; 
Justificativa: 
Acreditamos que a fixação do horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais 
e de serviços é matéria de específica competência municipal, e não de competência concorrente da 
União e dos Estados, devendo tal atribuição ser explícita no texto da nossa Lei Maior.  
Tal razão que, a nosso ver, dá embasamento a esta emenda.  
Parecer:   
   A fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços 
inter-relacionada com a fiscalização do trabalho, ao registro do comércio, à produção e ao consumo - 
tudo matéria afeta ao Poder Estadual.  
Deste modo, é preferível que se mantenha o Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:17785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso V do § 1o. do Art. 66 pelo seguinte:  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
V - Elaborar e implantar, em consonância com  
as diretrizes e bases fixadas pela legislação  
federal, plano de uso e ocupação do solo urbano,  
aprovado pelo legislativo local, assim como a  
legislação urbanística no âmbito de seu  
território, atendendo aos seguintes princípios:  
a) O poder público municipal exigirá que o  
proprietário de solo urbano ocioso ou subutilizado  
promova o seu adequado aproveitamento, podendo  
instituir a tributação progressiva em relação ao  
tempo da ociosidade e a extensão da propriedade.  
b) Todos os cidadãos terão amplo acesso às  
informações relativas à gestão urbana, cabendo ao  
poder público municipal a expedição dos atos  
administrativos que regularão, sem qualquer  
restrição, o exercício deste direito. 
Justificativa: 
A emenda busca assegurar a necessária descentralização dos instrumentos institucionais da gestão 
urbana, assim como, por outro lado, tem o objetivo de democratizá-la através do reconhecimento do 
direito ao amplo acesso da população urbana às informações sobre projetos e planos urbanísticos, de 
modo a evitar que grupos de interesses possam auferir vantagens em razão do eventual acesso a 
informações privilegiadas.  
Parecer:   
   A adoção da Emenda apenas alonga o texto. Com outras palavras o assunto está incluído no 
Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:17794 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte § 1o. no Art. 66,  
renumerando-se os parágrafos subsequentes:  
§ 1o. - Na elaboração e implantação do plano  
de uso e ocupação do solo, e na gestão dos  
serviços públicos, o Poder Público Municipal  
deverá assegurar a participação popular. 
Justificativa: 
O parágrafo objeto da presente emenda constava do Anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica 
e, pela importância de seu conteúdo, entendemos como fundamental a sua reapresentação.  
Parecer:   
   O substitutivo do Relator suprimiu o § 1o. do artigo 66. 
   
   EMENDA:18095 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir a arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços  
públicos de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e controle do uso, parcelamento e  
ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e ensino de  
primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de constituição de  
moradias, bem como promover a melhoria de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídas os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
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Parecer:   
   A Emenda proposta nada oferece no que diz respeito à substância. Quanto ao aspecto formal é 
sugerível o que propõe o substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:18108 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 66, § 4o.  
Inclua-se o § 4o. no artigo 66, nos seguintes termos:  
§ 4o - A criação de distrito importa na  
implantação e funcionamento de, no mínimo um posto  
de guarda municipal, um de saúde e uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   Matéria impertinente ao texto da Constituição Federal. Compatível sim com as Constituições 
Estaduais ou leis Municipais. 
   
   EMENDA:18197 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item III do § 1o., do art. 66. 
Justificativa: 
O assunto está adequadamente tratado no capítulo da Educação e Cultura, especialmente, no § 4° 
do Art. 378, parágrafo único do Art. 380, e Art. 382.  
Parecer:   
   Pela aprovação. Tal como propõe o ilustre Constituinte. 
   
   EMENDA:18227 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a  
seguinte redação:  
Art. 66. Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
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b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O detalhamento exaustivo da competência municipal deve ser inserido e disciplinado 
na lei orgânica, não havendo necessidade, portanto, de elevar a matéria à categoria de norma 
constitucional. 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 28. O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois terços turnos e aprovada  
por dois terços dos membros da Câmara Municipal,  
que a promulgará, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
do respectivo Estado, em especial os seguintes:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicando-se no que couber,  
o disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembléia Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  
§ 1o. Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de  
Justiça.  
§ 2o. São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  
§ 3o. O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município.  
§ 4o. O Prefeito será eleito até noventa dias  
antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do art. 73.  
§ 5o. Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Prefeito, em decorrência da eleição do  
candidato a Prefeito com ele registrado.  
Art. 29. Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão deixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte.  
Parágrafo único - O limite da remuneração dos  
Vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado federado.  
Art. 30. Compete aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse;  
II - decretar e arrecadar os tributos de sua  
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competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - organizar e prestar os serviços públicos locais;  
IV - instituir mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento, no processo decisório, na  
fiscalização e no controle da administração municipal;  
Art. 31. A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do Executivo  
Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. O controle externo da Câmara Municipal  
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas  
do Estado ou de outro órgão estadual a que for  
atribuída esse competência.  
§ 2o. O parecer prévio sobre as contas que o  
Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas ou órgão estadual competente,  
somente deixará de prevalecer por decisão de dois  
terços dos membros da Câmara Municipal, com  
recurso de ofício ao Tribunal de Contas da União.  
§ 3o. O Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Tribunal de Contas Municipal.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 66  
Inclua-se no Artigo 66 do Projeto de Constituição o que segue:  
Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete, ainda ao Município:  
II - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população;  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado, salvo nos municípios  
integrantes de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 128  

 

Parecer:   
   Pela rejeição.  
A matéria prevista no item I foi outorgada aos Estados.  
Não há empecilho a que os municípios legislem sobre aspectos ligados a Administração própria que 
digam respeito à competência municipal. 
   
   EMENDA:19358 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao artigo 66, III, a expressão "e Subdistritos". 
Justificativa: 
A expressiva extensão territorial de determinados municípios, notadamente os situados na região 
amazônica, sem dúvida exige que se contemple, também, no texto constitucional, os subdistritos, de 
maneira a facilitar a administração municipal, hoje tão comprometida, em decorrência das distancias, 
em termos de eficiência.  
Parecer:   
   Quem pode o mais, pode o menos. Esta é uma regra geral que se aplica bem ao caso. Julgamos, 
pois, desnecessário o acréscimo sugerido.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 33. O município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços da Câmara Municipal, que a promulgará,  
atendidos os princípios estabelecidos nesta  
Constituição e na Constituição estadual,  
especialmente os seguintes:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-  
Prefeito, do Juiz de Paz e Vereadores, em pleito  
direto e simultâneo em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
de Vereador, por opiniões, palavras e votos, no  
território do Município;  
III - proibições e incompatibilidades,  
aplicando-se à Vereança, no que couber o constante  
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nesta e na Constituição do Estado;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadora da Câmara Municipal e instituição de  
mecanismos que assegurem a efetiva participação  
das organizações comunitárias no planejamento e  
processo decisório municipal.  
Parágrafo único. Os Prefeitos e Vereadores  
são julgados perante os tribunais de justiça  
estaduais, consideradas condições de elegibilidade  
do Vereador ser brasileiro no gozo dos direitos  
políticos, com idade mínima de dezoito anos.  
Art. 34. O número de Vereadores será variável  
nos Municípios, nos termos da Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado municipal, não  
podendo exceder de vinte e um, nos Municípios de  
até um milhão de habitantes, e de trinta e seis  
nos demais.  
Art. 35. Os subsídios do Prefeito, Vice-  
Prefeito e Vereadores serão fixados para a  
legislatura seguinte, segundo limites previstos na  
Constituição estadual.  
Art. 36. Competente aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos municipais,  
suplementando a legislação federal e estadual,  
criando, organizando e suprimindo Distritos;  
b) decretar e arrecadar tributos de sua  
competência, aplicando rendas e prestando contas,  
publicados os balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
II - instituir legislação para fomentar a  
produção, organizar o abastecimento, implantar  
programas de moradias e prover sobre o saneamento  
urbano;  
III - manter, em cooperação, programas de  
alfabetização e ensino do 1o. grau, prestando  
serviços de atenção primária à saúde pública da  
população e promovendo adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso de ocupação do solo urbano e rural;  
Parágrafo único - Os Municípios poderão  
prestar outros serviços e desempenhar outras  
atividades, mediante delegação do Estado e da  
União, sempre que lhe forem atribuídos os recursos  
necessários.  
Art. 37. A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal e pelo sistema de controle  
interno do Executivo Municipal, na forma da Lei  
Orgânica, que poderá criar um Conselho de  
Ouvidores, regulando suas atribuições.  
§ 1o. O Tribunal de Contas do Estado ou órgão  
estadual competente auxiliará o controle externo  
da Câmara Municipal, enquanto o parecer prévio  
sobre as contas do Prefeito somente não  
prevalecerá por decisão de dois terços da Câmara  
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de Vereadores.  
§ 2o. O Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Conselho ou Tribunal Municipal de Contas.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19949 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÂO  
O inciso III, e IV § 1o. do artigo 66 passam  
a ter a seguinte redação:  
"III - manter com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os programas de  
alfabetização e o ensino de 1o. grau;  
IV - prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
atenção primária à saúde da população; e" 
Justificativa: 
O texto do Projeto da Comissão de Sistematização institui de forma definitiva, ao inserir na 
Constituição, uma situação que tem sido considerada por inúmeros especialistas como extremamente 
adversa a existência de redes paralelas de prestação de serviços educacionais e de saúde. Isso tem 
levado à dispersão de recursos, à não responsabilização pela precariedade do atendimento à 
população, à conflitos interinstitucionais. Ao mesmo tempo, o dispositivo contraria uma orientação 
política que tem sido sugerida e mesmo perseguida pelos administradores públicos no sentido da 
municipalização de tais serviços. A nova redação proposta não exime a participação da União e dos 
Estados nessas áreas, ao contrário, esclarece que estes níveis de governo devem cooperar com os 
Municípios técnica e financeiramente.  
Parecer:   
   Pela rejeição considerando que os dispositivos foram supridos no substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:19950 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Suprimir as palavras "parcelamento" e  
"rural" do inciso V, § 1o., artigo 66 
Justificativa: 
O texto do Projeto da Comissão de Sistematização atribui ao Município a competência privativa sobre 
planejamento e controle do uso, parcelamento a ocupação do solo rural. Tal proposta fere 
diretamente políticas nacionais, seja de reforma agrária ou agrícola, que jamais podem ser afastadas 
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por injunções de caráter local. A emenda proposta não altera a competência municipal sobre o solo 
urbano o que já é tradicionalmente feito pelos municípios no país.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o substitutivo do Relator suprimiu os dispositivos. 
   
   EMENDA:19951 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Suprimir o inciso I, § 1o., artigo 66. 
Justificativa: 
O projeto da Comissão de Sistematização atribui privativamente ao Município a competência sobre o 
fomento da produção agropecuária e a organização do abastecimento urbano. No primeiro caso 
(produção agropecuária) trata-se de competência nitidamente federal e estadual pois está 
relacionada a formulação e implementação de política agrícola nacional e regional. Poucos são os 
municípios que têm condições de desempenhar atividades nesse setor. Por sua vez, a organização 
do abastecimento urbano é competência federal (COBAL) estadual (CEASA) e municipal (mercados). 
Considera-se fundamental a manutenção do controle federal e estadual sobre ambos os setores 
(produção agropecuária e abastecimento) na medida em que tratam de questões que merecem 
tratamento nacional, através de políticas mais gerais. A supressão do inciso não prejudica uma 
possível atuação do município em ambas as áreas, o que pode ser feito através da articulação da 
política entre os três níveis de governo.  
Parecer:   
   Pela aprovação, para evitar as impropriedades apontadas na justificação. 
   
   EMENDA:19953 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.  
Suprimir o inciso V do artigo 57 e o inciso VI, § 1o., do artigo 66. 
Justificativa: 
Ambos dispositivos referem-se à exploração dos serviços de gás combustível canalizado que hoje é 
da competência de empresas estaduais em grande parte do território brasileiro. Atribuir aos 
municípios do interior, excetuados os de Região Metropolitanas, tal competência, certamente levará a 
riscos de colapso na distribuição do serviço pois o mesmo, no mais das vezes, extrapola as fronteiras 
municipais na medida em que a fonte de suprimento do produto não necessariamente está localizada 
no território municipal. A supressão dos dois incisos faz com que a situação seja tratada de forma 
flexível a partir de capacidades diferenciadas na prestação do serviço. Por outro lado, o não 
tratamento de tal questão na Constituição não impede que os Municípios que assim o desejarem, 
entrem em acordo com o Estado e tenham a sua própria empresa de exploração de gás canalizado.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, isto é, supressão do § 1o. do artigo 66 e contra a supressão total do inciso 
V do artigo 57, visto a necessidade de se dar uma norma geral à matéria na Constituição. 
   
   EMENDA:20050 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Dispositivo Emendado: Art. 66 - § 1o., inciso IV.  
Suprimir a expressão "primária" do inciso IV,  
§ 1o., do art. 66.  
Art. 66 - Compete privativamente ao municípios:  
§ 1o. Compete, ainda, ao Município:  
IV - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção à saúde da  
população; 
Justificativa: 
Com o advento de um sistema unificado de saúde, onde a hierarquização, descentralização e 
comando político administrativo será um apenas em cada nível de governo, não se justifica esta 
“especialização” dos serviços do município. Na verdade a promoção, proteção e recuperação da 
saúde num atendimento integral e contínuo tornam artificial essas subdivisões de funções 
administrativas.  
Quanto à questão dos recursos eles serão geridos de forma integrada por União, Estados e 
Municípios no Fundo Nacional de Saúde.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o tema "primário", no texto, ter conotações puramente técnicas. 
   
   EMENDA:20096 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 66 do Projeto de Constituição o seguinte:  
"§ 4o - A criação de distrito importa na  
implantação e funcionamento de, no mínimo, um  
posto de guarda municipal, um de saúde e uma escola." 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefício à coletividade a ser atingida.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Embora aproveitável idéia, o assunto não comporta dentro da Constituição Federal. 
   
   EMENDA:20515 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo IV do Título  
IV dos Municípios  
Título IV  
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 32 - O Município reger-se-á por lei  
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orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços dos membros da Câmara Municipal que a  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, em especial os seguintes:  
I - Eletividade do Prefeito, do Vice-  
Presidente e dos Vereadores, mediante pleito  
simultâneo, realizado em todo o País;  
II - Inviolabilidade do mandato dos  
vereadores, no território do Município, por suas  
opiniões, palavras e votos em assuntos do  
interesse do seu município;  
III - Proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembléia Legislativa;  
IV - Organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal.  
Art. 33 - O número de vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e um  
vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três nos demais casos.  
§ 1o. - Os subsídios do prefeito e dos  
vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura  
seguinte, limitados os dos vereadores a um terço  
do que perceber o Prefeito.  
§ 2o. - Nos municípios onde houver menos de  
cem mil eleitores, o exercício da vereança será gratuito.  
Art. 34 - Compete privativamente aos Municípios:  
I - Legislar sobre assuntos de interesse  
municipal, e suplementar as legislações federal e  
estadual, no que couber;  
II - Substituir e arrecadar os tributos de  
sua competência, bem como aplicar as suas rendas,  
prestando contas, obrigatoriamente, e publicando  
os respectivos na forma da lei;  
III - Criar, organizar e suprimir Distritos;  
IV - Organizar e prestar os serviços públicos  
de interesse local.  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município;  
I - Organizar o abastecimento urbano;  
II - promover a melhoria das condições  
habitacionais e de saneamento básico da população;  
III - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização e o ensino de 1o. Grau;  
IV - cooperar, com a União o Estado e os  
organismos privados nos serviços de atendimento à  
saúde da população.  
Seção Única  
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária Municipal  
Art. 35 - A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
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pelos sistemas de controle interno do Poder  
Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. - O controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado.  
§ 2o. - O parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas, somente deixará de prevalecer  
por decisão de dois terços dos membros da Câmara  
Municipal.  
§ 3o. - O Município, com população superior a  
três milhões de habitantes, poderá instituir  
Tribunal de Contas Municipal. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectar, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elegíveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico. ” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existe procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a aceitação da Emenda importará na desconsideração de formas 
obtidas por vários consensos. 
   
   EMENDA:20546 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
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c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - Supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a inclusão da Emenda tumultuará outros dispositivos. 
   
   EMENDA:20570 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Refundam-se os itens II e IV do Artigo 66 do  
Projeto de Constituição no seguinte item II,  
renumerando-se os restantes:  
"II - administração própria, quanto à  
organização dos serviços públicos locais, e quanto  
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à decretação e arrecadação dos tributos de sua  
competência e à aplicação de suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei". 
Justificativa: 
A definição da autonomia municipal na Constituição brasileira, quanto aos serviços que lhe são 
afetos, é aspiração de todos os movimentos municipalistas, na forma preconizada pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Município, órgão de renome internacional na área da administração 
pública.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A providência racionaliza, entretanto, não compensa a alteração em vista das outras 
emendas relativas ao assunto. 
   
   EMENDA:20610 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66, III  
Inclua-se no inciso III do artigo 66, nos  
seguintes termos; a seguinte alínea:  
A criação de distrito importa na implantação  
e funcionamento de, no mínimo um posto de guarda  
municipal, um de saúde e uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria não é pertinente ao texto Constitucional da União. 
   
   EMENDA:20638 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do Artigo 66 do  
Projeto de Constituição, os seguintes itens:  
"Promover as desapropriações que forem  
necessárias para a realização de planos de reforma  
urbana;  
Incluir a participação das organizações  
populares no trabalho de execução de seu plano de  
reforma urbana;" 
Justificativa: 
As dificuldades enfrentadas pelas Prefeituras para promover desapropriações e o assentamento de 
municípios tornam-se irremovíveis, sendo indispensável que a Constituição assegure este direto, 
sempre com o objetivo de se promover o bem comum. Quanto à obrigatoriedade da inclusão das 
organizações populares no processo, a emenda visa garantir que esta facilidade concedida ao Poder 
Municipal, seja devidamente acompanhada e fiscalizada pelas comunidades, evitando-se, desta 
maneira, qualquer possibilidade de desvirtuamento dos objetivos propostos.  
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Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o Estado já foge desta prerrogativa e inclusão do assunto na 
Constituição apenas importaria a sua maior amplitude. 
   
   EMENDA:20639 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do § 1o. do Artigo 66 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"V - uso e ocupação do solo urbano e rural,  
de acordo com o interesse comum e de modo a  
prevenir a especulação imobiliária, preservados os  
ecossistemas." 
Justificativa: 
Esta emenda visa dar aos Municípios o direito de aderir sobre o uso de seu território de modo a 
atender, sempre aos interesses da maioria dos municípios, ao contrário do que ocorre somente, 
quando uma ínfima minoria de privilegiados dispõe sobre território municipal de acordo com seus 
interesses individuais. Quanto a necessidade de preservar os ecossistemas, inúmeros estudos de 
cientistas brasileiros e internacionais endossam de forma veemente e com argumentos irrespondíveis 
tal proposição.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o assunto é polêmico e já houve consenso alcançado em 
discussões anteriores, consenso, este que está contido no Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:20778 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Acrescente-se, ao Capítulo IV(Dos municípios)  
do Título IV(Da Organização de Estado), o que se segue:  
"O § 1o. do Art. 66 á acrescido dos itens seguintes:  
Art. 66 - ....................................  
§ 1o. - ....................................  
VI - ........................................  
VII - Manter o caráter eminentemente social  
do transporte coletivo de massas;  
VIII - prestar serviços de transporte  
coletivo de massas, não podendo o Poder Público  
conceder a pessoas ou a empresas o direito à  
exploração das mesmas." 
Justificativa: 
A emenda tem caráter popular, já que chegou a nosso Gabinete por iniciativa de 8 (oito) entidades 
populares da cidade de Osasco-SP, não tendo sido recebida pela Casa por não preencher 
integralmente as formalidades exigidas pelo Regimento Interno.  
As ocorrências recentes, no tocante ao aumento de preço de passagens de ônibus urbanos, 
notadamente nas grandes Regiões Metropolitanas, não foram originadas exclusivamente por tal 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 138  

 

aumento, mas por um conjunto de outros fatores negativos, decorrentes da busca desmedida de lucro 
por parte dos proprietários de empresas concessionárias.  
Colocar o transporte coletivo de massas sob a direção unificada da autoridade Municipal será o 
grande passo para sanar problemas como esses, cada dia mais agudos e violentos.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SÃO PAULO; 
- FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES AMIGOS DE BAIRRO, e 
- UNIÃO DOS APOSENTADOS DE OSASCO.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada.  
Parecer:   
   O desenvolvimento espontâneo, e às vezes caótico, da maioria das cidades brasileiras de médio e 
grande porte e o achatamento do salário real dos trabalhadores urbanos conduziriam a uma crise que 
se traduz no desequilíbrio crônico entre a capacidade de pagamento dos usuários e o alto custo de 
produção dos serviços de transporte. Em muitos casos os gastos com transporte coletivo 
representam mais de 20% do salário mínimo.  
Em vista desta situação, procura a presente Emenda Popular caracteriza o transporte urbano como 
uma questão de política local, tornando-o compatível com os anseios da comunidade.  
"Manter o caráter eminentemente social do transporte coletivo de massas" é um princípio que norteia 
o poder público ao qualificar o transporte coletivo urbano como serviço essencial (VII).  
Outrossim, em uma economia de mercado, de livre comércio, compete ao usuário dos transportes a 
opção pelo meio de transporte que mais lhe convier, levando-se para tanto, em considerações, 
fatores motivacionais que lhe proporcionam o deslocamento (de bens ou pessoas) pela modalidade 
mais rápida, segura e pelo menor custo de transferência.  
Compete ao Poder Público planejar, ordenar e orientar o transporte público de passageiros, dentro de 
uma concepção integrada, otimizando os sistemas existentes e adaptando-os às peculiaridades de 
cada área urbana. Na medida em que o Setor Público decide promover a concessão dos serviços 
de transportes, diversos fatores decorrentes da própria economia de mercado são acionados e se 
impõem. Trata-se também de examinar a maneira prática e eficiente de repartir mais adequadamente 
as responsabilidades nas diversas esfera do governo e na atividade privada, fazendo avançar o 
processo de descentralização, otimizando a prestação dos serviços do setor.  
Sintetizando, somos pela aprovação do item VII e pela rejeição do item VIII da presente Emenda.  
Pela Aprovação Parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 45, item VII.  
Acresça-se ao item VII, Artigo 45 do  
Substitutivo do Relator a expressão: "e rural". 
Justificativa: 
O Município não administra apenas a sede municipal. Embora herdada da tradição ibérica, a 
identidade que entre nós se estabelece entre governo do município e governo da cidade precisa ser 
superada por esta nova Constituição.  
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Afinal de contas, crescentemente o município vem assumindo responsabilidades a que nem o 
governo federal nem o estadual acordem com a construção de estradas vicinais, eletrificação rural e 
tantos outros melhoramentos, que na zona da seca então se ampliam significamente, com a 
construção de aguadas, perfuração de poços etc, para citar apenas uma situação particular.  
De texto, começam a ser implantadas no interior dos municípios, na zona rural propriamente, 
unidades agroindustriais e de beneficiamento de produtos agrícolas a requerer da prefeitura municipal 
não apenas infra-estrutura, de apoio, como habitação, educação e saúde, mas também controle 
ambiental, e tantas outras providencias.  
Como então, negar-se ao município o direito de ser ouvido em definições desta natureza? 
Parecer:   
   Pela aprovação, por considerar o acréscimo desnecessário. 
   
   EMENDA:21245 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir parágrafo único no artigo 45:  
§ único - No caso de criação de municípios  
através de desmembramento, a população interessada  
será consultada através de plebiscito, sendo que  
no caso de desmembramento de um bairro, a consulta  
será feita à toda população do município e não  
apenas aos que vivam na área desmembrada. 
Justificativa: 
A decisão de desmembramento de bairro é distinta daquela que desmembra distrito. Os 
investimentos em equipamentos urbanos são localizados em função do conjunto do município, não 
sendo justo que em função do desmembramento, as populações não desmembradas sejam privadas 
de equipamentos sem que se pronunciem a respeito.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria em detalhamento compete à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:21472 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Aditiva)  
Título IV - Capítulo IV  
Acrescente-se ao art. 45 um inciso com a  
seguinte redação:  
"Art. 45 ....................................  
IX - disciplinar os aluguéis residenciais e  
não-residenciais na sua área." 
Justificativa: 
Essa disciplina deve ser confiada aos municípios trata-se, inegavelmente, de assunto que exige 
tratamento diferenciado conforme o local. O sistema atual não tem dado certo e o cipoal legislativo a 
respeito vem concorrendo para a injustiças e desequilíbrios.   
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se adequar à categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:21570 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 140  

 

Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 45, inciso IV  
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV, do  
art. 45, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
..................................................  
IV - organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse local, diretamente ou  
mediante concessão, nele incluída a exploração do  
serviço de gás combustível canalizado." 
Justificativa: 
A ampliação de prestação de serviços públicos pelos municípios virá de encontro aos princípios de 
Direito Administrativo, bem como aos do municipalismo, visando atender os interesses dos usuários.  
Por esse motivo, estende-se ao Município, por si, ou mediante concessão, a competência para 
explorar a distribuição do gás combustível canalizado.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por se tratar de competência reservada à União. 
   
   EMENDA:21717 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 45, a seguinte redação ao inciso VII:  
Inciso VII - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano,  
inclusive dos terrenos de marinha já ocupados. 
Justificativa: 
Os terrenos da marinha já edificados ou ocupados se constituem no entrave ao desenvolvimento 
urbano dos municípios litorâneos. A emenda objetiva permitir que os terrenos já ocupados passem à 
propriedade dos municípios.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria, cuja inclusão está sendo proposta já consta 
parcialmente do inciso VIII do art.45. O inciso III cuida de outro assunto. 
   
   EMENDA:21996 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 45  
No art. 45, item I e item IV, onde se lê a  
palavra "predominante" leia-se "peculiar". 
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Justificativa: 
Uma das questões sérias, no tocante a conceituar a autonomia municipal é a compreensão relativa 
às questões inerentes à vida municipal, o que em todas as Constituições brasileiras e estaduais vem 
sendo repetido sob o termo peculiar interesse.  
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais estaduais, desde o princípio do século, 
vem trabalhando uma definição, que hoje é tranquila, deste termo.  
Ora, substituir este termo “peculiar”, pela palavra “predominante” e procurar uma nova conceituação 
que difere um pouco da outra e que poderá provocar sérias dificuldades para a sua compreensão 
jurisprudencial.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que, após vários debates estabeleceu-se o consenso formalizado pelo 
substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:22030 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se, do Art. 236, o § 2o.,  
transferindo-se para o Cap. IV Dos Municípios -  
Título IV, o seu dispositivo, na forma de é único  
ao Art. 45, com a alteração proposta:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - ........................................  
..................................................  
VIII - ..........................................  
§ único - a população do Município, através  
de manifestação de, pelo menos, cinco por cento de  
seu eleitorado, poderá ter a iniciativa de  
projetos de lei de interesse de toda ou de parte da  
população. 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, o dispositivo é parte de Artigo que trata de propriedade urbana, enquanto sua 
finalidade deve ser permitir a iniciativa de leis municipais de qualquer natureza, daí a localização mais 
adequada deve ser no Título IV, Capítulo IV, que trata da organização básica do Município.  
Por outro lado, a iniciativa de leis, tal como proposta, deve ser estendida a todas as áreas do 
Município, e não somente à sede ou a bairros da cidade, beneficiando, assim, as populações rurais 
ou de distritos municipais.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A Emenda propõe remanejamento do dispositivo contido no § 2o. do Art. 236, que trata da 
participação do eleitorado local na iniciativa de projetos de leis, para o parágrafo único do Art. 45.  
Em que pesem as razões apresentadas, a sugestão contraria diretrizes de sistematização adotadas 
no presente Substitutivo. 
   
   EMENDA:22121 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 45  
EMENDA ADITIVA  
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Acrescentar o seguinte IX ao Art. 45.  
Art. 45 - ..................................  
I - ........................................  
IX - explorar diretamente ou mediante concessão os  
serviços locais de gás combustível canalizado. 
Justificativa: 
O gás natural, por suas vantagens sobre os demais energéticos – inclusive como combustível não 
poluente – torna-se instrumento importante para viabilizar o desenvolvimento urbano e industrial 
harmônico. Além disso, face ao aumento constante das reservas nacionais de gás natural, o gás 
combustível canalizado terá, proximamente, participação fundamental na matriz energética do País. 
E, por fim, os serviços de distribuição local de gás combustível canalizado não interferem nas 
atividades relativas à sua pesquisa.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por se tratar de competência reservada à União. 
   
   EMENDA:22162 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Substituir a palavra, ou melhor, a expressão  
"pela sua fruição", pela expressão, "pelo seu  
usufruto", no inciso VIII, do artigo 45, ficando  
assim redigido:  
Artigo 45 - ................................  
............................................  
VIII - promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual,  
incumbindo-lhes instituir preço público pelo seu  
usufruto, cujo produto reverterá à comunidade  
local, como contrapartida pelos custos sociais  
atinentes a sua preservação. 
Justificativa: 
A palavra usufruto é mais própria e mais comum no Direito brasileiro, sendo de todos conhecida. Por 
outro lado, a técnica de redação legislativa adotada no substitutivo, não comporta palavreado 
inovador.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22376 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 45, IV  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
IV - organizar e prestar, diretamente ou  
mediante concessão ou permissão, os servidores  
públicos de predominante interesse local". 
Justificativa: 
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Muitos dos serviços de interesse predominante do Município são, atualmente, explorados 
indiretamente, através do regime de concessão ou permissão.  
Parece que o Projeto, sem o querer, estaria preconizando a ideia da estatização de todos eles, o que 
implicaria numa carga insuportável para os Municípios, ou melhor, para a maioria dos Municípios 
brasileiros.  
A Emenda restaura a realidade dos dias de hoje e elimina futuras dúvidas de aplicação do texto 
constitucional.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a desnecessidade do acréscimo pretendido pelo autor da emenda, já 
prevista genericamente no dispositivo. 
   
   EMENDA:22599 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituir a palavra, ou melhor, a expressão  
"pela sua fruição", pela expressão "pelo seu  
usufruto", no inciso VIII do artigo 45, fixando  
assim redigido:  
Art. 45. ....................................  
VIII - promover do patrimônio histórico-  
cultural local, observada a legislação e a ação  
fiscalizadora federal e estadual, incumbindo-lhe  
instituir preço público pelo seu usufruto, cujo  
produto reverterá à comunidade local, como  
contrapartida pelos custos sociais atinentes a sua  
preservação. 
Justificativa: 
A palavra usufruto é mais própria e mais comum no Direito brasileiro, sendo de todos conhecida. Por 
outro lado, a técnica de redação legislativa adotada no substitutivo, não comporta palavreado 
inovador.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22967 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IV - Capítulo IV  
Dê-se ao inciso I do art. 45 a seguinte redação:  
"Art. 45 - ...................... 
I - legislar sobre uso do solo urbano,  
aluguéis e outros assuntos de interesse local  
predominante, bem como suplementar as legislações  
federal e estadual no que couber," 
Justificativa: 
O solo urbano e os aluguéis devem ser regulados pelo município. São terras que demandam 
disciplina conforme as peculiaridades locais. Provavelmente, os problemas que, nesses setores, até 
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hoje atormentam juristas e legisladores ainda não foram resolvidos porque se buscou sempre uma 
solução unificada num país continental.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23353 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art., do Regimento Interno da  
Assembléia Nacional Constituinte, acrescente-se ao  
art. 45 do Substitutivo do Projeto de  
Constituição, os parágrafos seguintes:  
"Art. 45 - ............................ 
§ 1o. - A proteção de patrimônio  
histórico-cultural em sítios que interessem  
diretamente as populações estadual, nacional e  
internacional será providenciada, concorrente e  
harmonicamente, pelas autoridades e órgãos dos  
três níveis de governo, que terão responsabilidade  
política administrativa e econômico-financeira  
pela preservação e melhoramento das condições dos  
bens protegidos, nos termos da lei". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23437 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 45, IV.  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
IV - organizar e prestar, diretamente ou  
mediante concessão ou permissão, os serviços  
públicos de predominante interesse local". 
Justificativa: 
Pela forma como está redigida a proposta constitucional do Projeto, parece que o Município não 
poderia delegar essas atividades. Aliás, hoje, muitas delas são exploradas por regime de concessão 
ou permissão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser desnecessária a alteração oferecida. 
   
   EMENDA:23722 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e 
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da iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que 
compete o Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 
Municípios com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, 
estabeleçam livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:23943 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 45, o seguinte inciso:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
IX - Disciplinar, através da Lei Municipal,  
as condições para abertura e funcionamento de  
dependências de instituições financeiras no  
município, subordinando-as aos interesses da  
comunidade. 
Justificativa: 
As instituições financeiras, especialmente os grandes conglomerados, arrecadam recursos 
financeiros no município e os destinam para aplicação, prejudicando, muitas vezes, a economia do 
município através de um processo de descapitalização.  
Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois é a comunidade que, em última análise, deve 
manifestar-se sobre a conveniência ou não para a instalação e funcionamento de qualquer 
dependência de instituição financeira.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
  EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 45 e seus incisos,  
adotando-se a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
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mediante planejamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escolar e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços de  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida.  
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi essa permitida, porém como o é da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
A proposta encontra-se agasalhada genericamente no artigo 45. 
   
   EMENDA:24245 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ao ART. 45, IV.  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
IV - organizar e prestar, diretamente ou  
mediante concessão ou permissão, os serviços  
públicos de predominante interesse local". 
Justificativa: 
Pela forma como está redigida a proposta constitucional do Projeto, parece que o Município não 
poderia delegar essas atividades. Aliás, hoje, muitas delas são exploradas por regime de concessão 
ou permissão.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
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e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24393 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifica-se o item III do art. 45.  
"Art. 45 - ..................................  
I - .........................................  
II - ........................................  
III - Criar, organizar e suprimir distritos,  
na forma da Lei Orgânica.  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ...................................... 
Justificativa: 
A criação, organização e supressão de distritos não deve ser uma questão arbitraria, mas deve ter 
critérios que permitam essa providencia. É por isto que estamos remetendo para a Lei Orgânica esta 
matéria.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24509 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda No. (aditiva)  
DOS MUNICÍPIOS  
Acrescentar, onde couber, este item  
esclarecedor de uma das competências do Município:  
Art. 45 ............................. 
" IX - Manter a identidade histórica  
zelando a conservação dos respectivos topônimos  
que contem mais de um século". 
Justificativa: 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – há quase cinquenta anos, vem realizando 
uma ingente, mas meritória tarefa, no que diz respeito à eliminação de denominações repetitivas dos 
Municípios, tendo conseguido excelentes resultados nesse trabalho saneador e racional, a despeito 
das dificuldades experimentadas e resistências encontradas em muitos delas, obstinados, tantas 
vezes, na conservação de designações conflitantes dentro do próprio Estado.  
É um trabalho que deve ser preservado e, precisamente, para que, sentindo-se alforriadas pela nova 
Constituição, velhas reivindicações não se reacendam, a emenda cuida de incluir na competência dos 
próprios Municípios essa vigilância contra a retomada de alterações de topônimo. Exemplos: Caixas, 
no Rio Grande do Sul, passou a ser Caxias do Sul, porque, no Maranhão, um município 
homenageará o patrono do Exército em data anterior; em Minas, para não haver repetição do 
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topônimo. Fatos – mais antigo no Estado da Paraíba – município de igual nome passou a ser Patos 
de Minas. Ainda em Minas, Pedra Azul tomou este nome, em 1943, porque Fortaleza, denominação 
primitiva, já batizava a capital do Ceará.  
Ainda recentemente, as populações de Ponte Nova e Ubá, embora lisonjeadas pela lembrança, 
ponderavam que haveria inconvenientes de ordem prática, se as suas antigas denominações fossem 
alteradas para Milton Campos e Ari Barroso, respectivamente, e, é provavelmente isto, que terá 
impedido a mudança do nome de Petrolina.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:24962 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 45, entre os  
Incisos IV e V.  
Inclua-se no Artigo 45, entre os Incisos IV,  
e V do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização, renumerando-se o seguinte:  
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 45 - ..................................  
IV - ........................................  
- Estimular a criação a regulamentação e  
apoiará sob todas as formas as entidades de  
Organizações Comunitárias e Associações de Bairro. 
Justificativa: 
São entidades que hoje fazem parte do poder de participação global da sociedade nos mecanismos 
institucionais dentro do espírito de descentralização das ações da administração participativa e da 
democratização do poder político.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25121 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 45, inciso V, após a  
expressão "Programa de Alfabetização": "... de adultos". 
Justificativa: 
É preciso deixar clara a natureza dos programas de alfabetização.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25267 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao Art. 45,  
Acrescente-se o seguinte inciso:  
IX - criar e manter a Guarda Municipal nos  
termos da legislação estadual. 
Justificativa: 
Para segurança dos cidadãos e do povo, deve a Constituição atribuir aos Municípios competência 
para criar e manter a Guarda Municipal.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25268 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 45, Inciso II.  
Na parte final, onde se lê:  
"...publicar balancetes nos prazos fixados em lei..."  
Leia-se:  
"...publicar balancetes mensalmente." 
Justificativa: 
A emenda determina que compete aos municípios “publicar balancetes mensalmente”. A 
administração deve ser transparente.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25269 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 45, Inciso VI,  
Na parte final, onde se lê:  
"...os serviços de atenção primária à saúde  
da população".  
Leia-se:  
"serviços de defesa e proteção da saúde do povo". 
Justificativa: 
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Não deve competir aos Municípios todos “os serviços de atenção primária à saúde da população”. 
Por outro lado, os Municípios não devem se preocupar apenas com os serviços de atenção primária”. 
Há grandes e ricos municípios, como existem os pobres e pequenos, e a saúde do povo é de 
importância fundamental.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25462 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item VII do artigo 45 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização passa a ter  
a seguinte redação:  
Artigo 45  
VII - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural; 
Justificativa: 
O item VII do artigo 45 como está redigido veda a competência dos municípios brasileiros para 
realizar o planejamento do controle do uso do solo rural.  
Hoje se uma grande usina de Álcool, ou um empreendimento agroindustrial de porte vai se instalar 
num município, a administração local se vê frente-a-frente com graves questões de demanda por 
novos serviços, como escola, posto de saúde, transporte, saneamento e habitação, sem ter sido 
consultada ou ouvida. E não tem alternativa a administração municipal a não se enfrentar os 
problemas criados dando as soluções necessárias.  
Oral, a grande maioria de mais de 90% dos municípios brasileiros tem sua principal atividade 
econômica, ou seja, a sua sustentação, nas atividades agropecuárias realizadas em suas zinas 
rurais.  
Se a população mora na cidade é na zona rural que se dá a produção. Assim a redação dada pelo 
relator da Comissão de Sistematização limita a administração do Município à área urbana, num claro 
equivoco que fere a autonomia municipal, e colide com a realidade ao pretender que as 
administrações municipais sejam unicamente voltadas para o Setor Urbano, marginalizando, 
excluindo mesmo o setor rural das competências municipais. Daí a importância de ser acrescentado 
ao texto do item VII a expressão “e rural”.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Houve acordo entre os membros da Comissão pela adoção da redação existente no mencionado 
artigo. 
   
   EMENDA:25548 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item I do art. 45 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
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"Art. 45 ....................................  
............................................  
I - legislar sobre assuntos de interesse  
local predominante e suplementar às legislações  
federal e estadual no que couber e, privativamente,  
sobre uso, ocupação e parcelamento do solo urbano." 
Justificativa: 
O planejamento democrático passa necessariamente pelo fortalecimento do poder municipal. É a 
descentralização para a democratização.  
Para a efetivação da autonomia, ou seja, da descentralização do poder, é fundamental que se 
estabeleça como competência privativa do município o poder de legislar sobre “uso, ocupação e 
parcelamento do solo urbano”.  
Nada é mais peculiar ao interesse do município do que o pleno poder de legislar sobre a organização 
do seu espaço.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25884 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda o inciso VII do Art. 45 para manter a  
mesma notação terminológica. Assim sendo, a emenda  
propõe a substituição da expressão "adequado  
ordenamento territorial", por adequada "ordenação  
do território", ficando o inciso com a seguinte redação:  
"VII - promover a adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano." 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infraestrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 45, parágrafo único  
Inclua-se o parágrafo único no artigo 45, nos  
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seguintes termos:  
Parágrafo único - A criação de distrito  
importa na implantação e funcionamento de, no  
mínimo um posto de guarda municipal, um de saúde e  
uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que já foram apreciadas Emendas com o mesmo objetivo, opinando 
pela sua não aceitação, mesmo porque nada impede a implantação de posto de guarda municipal, 
posto de saúde ou escola, não sendo necessária previsão Constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:25959 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 45  
Acrescentar ao art. 45 mais um item, o de no.  
IX, com a seguinte redação: IX - organizar corpo  
de bombeiros. 
Justificativa: 
O serviço de corpo de bombeiros mais se afeiçoa ao peculiar interesse do Município do que do 
Estado-membro. Assim, deve-se atribuir ao Município esta competência. Não se alegue que o corpo 
de bombeiros por ter função militar é da competência do Estado. Ledo engano. O corpo de bombeiros 
se assim sempre foi considerado o foi por mera tradição, dado que na realidade nunca se dedicou, 
como atividade de primeira ordem, a prestigiar a segurança pública e a perseguir bandidos, 
competências próprias política militar.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26021 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 45, VII  
Dê-se ao inciso VII do art. 45 a redação seguinte:  
Art. 45. - ..................................  
............................................  
VII - promover a adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 
Justificativa: 
A emenda procura fixar a unidade terminológica do texto “Ordenação do Território, ” expressão usada 
acertadamente em outras disposições do substitutivo, deve ser empregados da sempre que se referir 
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a ação governamental que vise a conservação, uso e aproveitamento social do Território nacional, 
com seus recursos naturais, infraestrutura e espaços construídos, tendo em vista a distribuição da 
população e suas atividades.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:26062 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 45  
Dar aos artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
a) - legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) - instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) - criar, organizar e suprimir Distritos,  
na forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana;  
f) - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) - fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação rural;  
d) - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) - os Municípios poderão prestar serviços  
da competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
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Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e 
da iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que 
compete o Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 
Municípios com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, 
estabeleçam livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:26116 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 45, inciso VII.  
Inclua-se ao final do inciso VII do art. 45 o seguinte:  
VII (solo urbano) e rural, e suas  
edificações, desde que fundamentem tais normas  
legislativas em plano diretor aprovado pela Câmara  
Municipal.  
a) Em áreas e regiões metropolitanas as  
normas do "caput" caberão ao Estado, como anuência  
dos Municípios interessados.  
b) para fins deste artigo, a lei  
complementar, municipal ou estadual, poderá  
considerar o direito de preempção, o direito de  
superfície e o direito de urbanização e construção  
compulsórias. 
Justificativa: 
Pretendemos ampliar a responsabilidade do município na questão da ocupação do solo e edificação 
como forma de ordenar e preservar o meio ambiente.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26257 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprimir o inciso III do art. 45. 
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Justificativa: 
A competência para divisão de Municípios em distritos já vem expressa na do Estado – artigo 37, c.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26341 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item VII do Artigo 45 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"planejar o desenvolvimento Municipal,  
inclusive promover as desapropriações que forem  
necessárias para a realização de planos de reforma  
urbana, definindo o direito de utilização do solo  
e da utilização das vias e logradouros públicos". 
Justificativa: 
Com esta emenda ficam as Prefeituras Municipais autorizadas a promoverem desapropriações, 
visando o assentamento adequado da população.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26603 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado Artigo 45  
Inclua-se, ao Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator, no Artigo 45, o inciso IX.  
Art. 45 - ........................ 
I - ............................ 
IX - Criar, organizar e explorar diretamente  
ou mediante concessão.  
Concurso de Prognóstico, regulamentado por  
legislação municipal. 
Justificativa: 
Apresentamos emenda modificativa – desconhecendo a existência de “ERRATA” do Projeto de 
Constituição-Substitutivo do relator – visando corrigir dados inexatos incorporados ao enumerado do 
presente dispositivo.  
Parecer:   
   A acréscimo, na competência municipal, como pretendido com a Emenda, conflita com a orientação 
adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26630 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 45  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo IV - dos Municípios  
Acrescente-se o inciso IX ao Art. 45 do Substitutivo:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
IX - estimular a criação a regulamentação e  
apoiará sob todas as formas as Associações de  
moradores dos bairros urbanos, conjuntos  
habitacionais, distritos ou povoados. 
Justificativa: 
As associações de moradores no Brasil passaram a representar importantíssimas células de um novo 
tecido político que precisa ser urgentemente institucionalidade.  
Parecer:   
   A acréscimo, na competência municipal, como pretendido com a Emenda, conflita com a orientação 
adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26820 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 45  
Acrescentar ao art. 45 mais um item, o de no.  
IX, com a seguinte redação: IX - organizar corpos  
de bombeiro. 
Justificativa: 
O serviço de corpo de bombeiros mais se afeiçoa ao peculiar interesse do Município do que do 
Estado-membro. Assim, deve-se atribuir ao Município esta competência. Não se alegue que o corpo 
de bombeiros por ter função militar é da competência do Estado. Ledo engano. O corpo de bombeiros 
se assim sempre foi considerado o foi por mera tradição, dado que na realidade nunca se dedicou, 
como atividade de primeira ordem, a prestigiar a segurança pública e a perseguir bandidos, 
competências próprias política militar.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26846 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 45, parágrafo único  
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Inclua-se o parágrafo único no artigo 45, nos  
seguintes termos:  
Parágrafo único - A criação de distrito  
importa na implantação e funcionamento de, no  
mínimo um posto de guarda municipal, um de saúde e  
uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27014 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do inciso VI do Art. 45, suprimindo-se a palavra "primária":  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
................................  
VI - prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
atenção à saúde da população. 
Justificativa: 
Permanecendo a redação original, ficam os municípios limitados à prestação de serviços de atenção 
primária de saúde, impedindo em muitos casos a oferta de outros serviços, inclusive porque o 
dispositivo assegura o apoio técnico e financeiro da União e do Estado.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27303 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja dado a seguinte redação ao inciso VII,  
do Art. 45, do Substitutivo do Relator ao Projeto  
de Constituição:  
VII - promover adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infra-estrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
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Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   A redação adotada pelo novo Substitutivo deste Relator aperfeiçoa o dispositivo cuja alteração se 
propõe.  
A fórmula deste último articulada regula com propriedade a matéria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27339 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item III do art. 45 
Justificativa: 
Este dispositivo está em evidente contradição com o que estabelece o anterior art. 37, item I, alínea c.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27527 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emendar o inciso VII do Art. 45 para manter a  
mesma conotação terminológica. Assim sendo, a  
emenda propõe a substituição da expressão  
"adequado ordenamento territorial", por adequada  
"ordenação do território, ficando o inciso com a  
seguinte redação:  
VII - Promover a adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano." 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infraestrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27887 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda para acrescentar o item IX ao artigo 45 do Substitutivo do Relator:  
IX - Resolver sobre a conveniência de  
instalação de agências bancárias que possam  
propiciar a evasão da poupança ou de outras  
rendas. 
Justificativa: 
Propomos uma nova competência para as Câmaras Municipais que devem opinar sobre a instalação 
de agências bancárias. Pelo dispositivo caberia às Câmaras responsabilidade no exame prévio desse 
assunto, a fim de evitar a captação de recursos em um município e a aplicação em outros pontos do 
território nacional. Seria a evasão da poupança local ou de outras rendas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a proposta consignada pela Emenda é matéria de Lei Ordinária. 
Além de estar restrita à iniciativa do Executivo Federal. 
   
   EMENDA:28099 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso VII do Art. 45.  
Art. 45 ........................ 
"VII - Promover a adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano." 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infraestrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28402 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
EMENDA ADITIVA  
Dá nova redação ao item VII do art. 45, do Substitutivo, na forma seguinte:  
"Art. 45. .................... 
VII - promover adequado ordenamento  
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territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação dos solos urbanos  
e rural;" 
Justificativa: 
Preocupa-nos sobremaneira a ausência do Município no controle e ordenamento do uso do solo, não 
só urbano, mas também rural. Acertadamente, o Projeto de Constituição, da Comissão de 
Sistematização fazia constar a responsabilidade do município no parcelamento e ocupação do solo 
urbano e rural, estranhamente eliminado no Substitutivo do Relator.  
A emenda proposta repõe a competência municipal para parcelamento e ocupação dos solos urbano 
e rural.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29014 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: inciso VII do art.45  
Substituir, no inciso VII do Art. 45, a  
expressão "adequado ordenamento territorial" por  
"adequada ordenação do território"  
"VII - promover a adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano". 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infraestrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29218 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 45 o item X que terá a seguinte redação:  
"Promover a melhoria das condições  
habitacionais e de saneamento básico municipal em  
cooperação com o Estado e a União". 
Justificativa: 
Compete ao Município realizar obras de saneamento básico como é tradição no País.  
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Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29229 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 45: ..................................  
I a VII - ..................................  
VIII - promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual,  
incumbindo-lhe instituir preço público pela sua  
fruição, cujo produto reverterá aos cofres  
municipais, como contrapartida pelos custos  
sociais atinentes a sua preservação." 
Justificativa: 
A expressão “comunidade local”, utilizada pelo Relator é ambígua, pelo que, nesta emenda fica 
definida a destinação desses recursos arrecadados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29230 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 45 o item IX que terá a  
seguinte redação:  
"Organizar o abastecimento urbano,  
compatibilizando os interesses dos consumidores,  
dos produtores e do comércio local." 
Justificativa: 
Cabe ao Município organizar o sistema comercial, ou seja, a forma de produção, comercialização e 
consumo.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29232 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 45: ..................................  
I a V: ......................................  
VI - prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
atendimento à saúde da população;" 
Justificativa: 
A modificação visa impor ao município uma função social de prestar efetivo atendimento de saúde a 
população.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29233 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 45 - ..................................  
I a III - ..................................  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de interesses local." 
Justificativa: 
Ao município cabe organizar todo o serviço público municipal, independentemente de ser 
predominante ou não.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29234 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 45 - ..................................  
I - Legislar sobre assunto de interesse local  
e suplementar as legislações federal e estadual no  
que couber;" 
Justificativa: 
Aos municípios cabe legislar não sobre assuntos de interesse predominante, mas sim, sobre qualquer 
assunto municipal.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29621 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   No inciso VII do Art. 45 para manter a mesma  
notação terminológica. Assim sendo, a emenda  
propõe a substituição da expressão "adequado  
ordenamento territorial", por adequada "ordenação  
do território", ficando o inciso com a seguinte redação:  
"VII - promover a adequada ordenação do  
território, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano". 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infraestrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29634 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao final do artigo 45, III, do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição do Relator  
da Comissão de Sistematização, de 26.08.87, a  
expressão "e Subdistritos". 
Justificativa: 
A expressiva extensão territorial de determinados municípios, notadamente os situados na região 
amazônica, sem dúvida exige que se contemple, também, no texto constitucional, os subdistritos, de 
maneira a facilitar a administração municipal, hoje tão comprometida, em decorrência das distancias, 
em termos de eficiência.  
Parecer:   
   O que se propõe com a Emenda não corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29747 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 45 do Substitutivo.  
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Acrescente-se ao art. 45 o seguinte parágrafo único:  
Art. 45 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ único - Compete, ainda aos Municípios:  
I - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população;  
II - explorar diretamente ou mediante  
concessão, os servidores públicos locais da gás  
combustível canalizado, salvo nos municípios  
integrantes de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:29954 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se dos incisos I e IV do art. 45 do  
substitutivo a expressão " predominante". 
Justificativa: 
A retirada da expressão predominante é necessária para que se dê ao texto maior precisão, já que o 
município deverá legislar, organizar e prestar serviços públicos que sejam de seu interesse.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30047 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituir a palavra, ou melhor, a expressão  
"pela sua fruição", pela expressão "pelo seu  
usufruto", no inciso VIII, do artigo 45, ficando  
redigido:  
Artigo 45 - ........................  
VIII - promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual,  
incumbindo-lhe instituir preço público pelo seu  
usufruto, cujo produto reverterá à comunidade  
local, como contrapartida pelos custos sociais  
atinentes a sua preservação. 
Justificativa: 
A palavra usufruto é mais própria e mais comum no Direito brasileiro, sendo de todos conhecida. Por 
outro lado, a técnica de redação legislativa adotada no substitutivo, não comporta palavreado 
inovador.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30136 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 45 ..............  
§ 1o. - Incluir como § 1o. do art. 45 o  
seguinte e remunerá-los. Lei Orgânica disporá  
sobre a iniciativa popular e o referendo às leis  
municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   A proposição pretende a inclusão de parágrafo no art. 45 do Substitutivo.  
O acréscimo sugerido parece-nos dispensável, pois não há qualquer vedação à Lei Orgânica no 
sentido de regular a iniciativa popular e o referendo às leis municipais.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:30166 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 45 do Substitutivo ao Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
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população;  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços de  
competência da União ou dos Estados, desde que haja  
a competente delegação, mas somente o farão quando  
lhes forem atribuídos os recursos necessários  
pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a nova solução adotada pelo substitutivo. Por outro lado, a 
pormenorização exaustiva da competência do Município é incompatível com um texto constitucional. 
   
   EMENDA:30363 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado. Dê-se ao artigo 45 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 45 .......................  
Parágrafo Único - Os Municípios poderão, em  
função da existência de interesses comuns,  
estabelecer consórcios intermunicipais para o  
planejamento, captação, execução de obras e  
serviços públicos de seu interesse." 
Justificativa: 
O objetivo desta emenda é criar uma possibilidade constitucional de associação entre municípios 
para a resolução de seus problemas comuns sem terem que ficar presos a tutela do poder Estadual.  
Parecer:   
   A Emenda oferecida pelo nobre Constituinte Vasco Alves objetiva acrescentar, ao art. 45 do 
Substitutivo, um parágrafo único, permitindo aos municípios associarem-se, independentemente de 
interferência estadual.  
Entendemos que a presente proposta vai de encontro ao disposto no art. 37.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30441 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 45  
Acrescentar ao art. 45 mais um item, o de no.  
IX, com a seguinte redação: IX - organizar corpos  
de bombeiro. 
Justificativa: 
O serviço de corpo de bombeiros mais se afeiçoa ao peculiar interesse do Município do que do 
Estado-membro. Assim, deve-se atribuir ao Município esta competência. Não se alegue que o corpo 
de bombeiros por ter função militar é da competência do Estado. Ledo engano. O corpo de bombeiros 
se assim sempre foi considerado o foi por mera tradição, dado que na realidade nunca se dedicou, 
como atividade de primeira ordem, a prestigiar a segurança pública e a perseguir bandidos, 
competências próprias política militar.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo do Relator, que atribui à União a 
competência relativa à organização das forças militares, inclusive o Corpo de Bombeiros. 
   
   EMENDA:30443 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 45, parágrafo único.  
Inclua-se o parágrafo único no artigo 45, nos  
seguintes termos:  
Parágrafo único - A criação de distrito  
importa na implantação e funcionamento de, no  
mínimo um posto de guarda municipal, um de saúde e  
uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Se o município tem competência para criar, organizar e suprimir dispositivo, nada 
impede que de acordo com as conveniências e necessidades próprias, sejam implantados posto de 
guarda, de saúde e escola. 
   
   EMENDA:30459 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado - Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de Primeiro Grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - Supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30460 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 45  
Acrescentar ao art. 45 mais um item, o de no.  
IX, com a seguinte redação: IX - organizar corpos  
de bombeiro. 
Justificativa: 
O serviço de corpo de bombeiros mais se afeiçoa ao peculiar interesse do Município do que do 
Estado-membro. Assim, deve-se atribuir ao Município esta competência. Não se alegue que o corpo 
de bombeiros por ter função militar é da competência do Estado. Ledo engano. O corpo de bombeiros 
se assim sempre foi considerado o foi por mera tradição, dado que na realidade nunca se dedicou, 
como atividade de primeira ordem, a prestigiar a segurança pública e a perseguir bandidos, 
competências próprias política militar.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30477 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 45, parágrafo único.  
Inclua-se o parágrafo único no artigo 45, nos  
seguintes termos:  
Parágrafo único - A criação de distrito  
importa na implantação e funcionamento de, no  
mínimo um posto de guarda municipal, um de saúde e  
uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30684 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 45  
Dar ao artigo 45, seus parágrafos e incisos a  
seguinte redação:  
Art. 45. - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação do solo com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
h) promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde  
que haja a competente delegação, mas somente o  
farão quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
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Parecer:   
   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e 
da iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que 
compete o Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 
Municípios com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, 
estabeleçam livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:30759 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 45, inciso IV  
O inciso IV do Art. 45, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
IV - organizar e prestar diretamente ou  
mediante concessão ou permissão, os serviços  
públicos de predominante interesse local. 
Justificativa: 
Pela forma como está redigida a proposta constitucional do Projeto, parece que o Município não 
poderia delegar essas atividades. Aliás, hoje, muitas delas são exploradas por regime de concessão 
ou permissão.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30856 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Suprimir o inciso V do art. 45 do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O artigo 282 já prevê a integração, definida em lei, das ações do poder público visando a erradicação 
do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a melhoria da qualidade do ensino, 
através do plano nacional de educação. Outrossim, não estão ainda suficientemente claros os 
possíveis resultados de pretendida reforma tributária, sendo portanto temerário definir-se por 
antecipação o que poderia a ser obrigação magnitude incompatível com as possibilidades dos 
municípios.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31305 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 45  
Acrescentar ao art. 45 mais um item, o de no.  
IX, com a seguinte redação: - IX - organizar  
corpos de bombeiros. 
Justificativa: 
O serviço de corpo de bombeiros mais se afeiçoa ao peculiar interesse do Município do que do 
Estado-membro. Assim, deve-se atribuir ao Município esta competência. Não se alegue que o corpo 
de bombeiros por ter função militar é da competência do Estado. Ledo engano. O corpo de bombeiros 
se assim sempre foi considerado o foi por mera tradição, dado que na realidade nunca se dedicou, 
como atividade de primeira ordem, a prestigiar a segurança pública e a perseguir bandidos, 
competências próprias política militar.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31306 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 45, § Único.  
Inclua-se o parágrafo único no art. 45, nos  
seguintes termos:  
"Parágrafo único - A criação de distrito  
importa na implantação e funcionamento de, no  
mínimo um posto de guarda municipal, um de saúde e  
uma escola. 
Justificativa: 
A criação de distrito depende necessariamente da implantação de serviços básicos que atendam os 
interesses da coletividade.  
A mera criação de distrito não traz qualquer espécie de benefícios à comunidade a ser atingida.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a matéria se insere no âmbito da legislação ordinária, sendo 
desnecessária previsão constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:31311 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente  
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a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população.  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação  
rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 
Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma 
clara e ao mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por 
delegação, agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, 
obrigatoriamente, ser atribuídos aos Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência 
do passado, foi esta permitida, porém como pé da União ou do Estado, estes obrigatoriamente 
deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   
   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e 
da iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que 
compete o Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 
Municípios com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, 
estabeleçam livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:31745 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 45 do Substitutivo do Relator:  
IX - ordenar a produção, a distribuição e o  
abastecimento para o consumo de bens e serviços  
destinados às necessidades locais. 
Justificativa: 
Sempre foi tradição brasileira, apenas interrompida nos momentos de indevida intervenção 
centralizadora federal ou estadual, a atuação do Município no chamado governo econômico das 
cidades e vilas conforme constava da Constituição do Império, assim como desde a Colônia os 
vereadores fiscalizavam os preços dos gêneros e serviços, verificavam os pesos e medidas, enfim, 
provinham quanto às necessidades locais e o abastecimento da população.  
É bom que se afirme essa competência do Município, para que não se sobreponham indevidamente 
atuações de outras entidades, em prejuízo do poder local e imediato, que melhor conhece as 
necessidades condições.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31747 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "urbano" do inciso VII  
do art. 45 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Limitar a atuação do Município à ordenação do solo urbano apenas não parece adequado, sabido 
como é ser tradicionalmente de competência municipal o licenciamento das construções de um modo 
geral, localizadas em eu território, independentemente de serem urbanas ou rurais. Também não se 
justifica, como pode defluir do teto do Substitutivo, e interferência do Estado ou da União em matéria 
de tão peculiar e predominante interesse local. 
Tradicionais também são as atribuições comunais para a implantação de estradas vicinais que, 
obviamente, transcendem a áreas urbana propriamente dita.  
A Emenda visa a assegurar a realização dessas competências municipais.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31938 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo 1o. ao art. 45.  
Art. 45.......................  
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§ 1o. As linhas intermunicipais de transporte  
coletivo serão objeto de concessão a toda empresa  
que se dispuser a explorá-la desde que observados  
os requisitos mínimos estabelecidos por lei  
estadual. 
Justificativa: 
Esta emenda atende a manifestação da Câmara Municipal de Echaporã, no Estado de São Paulo, 
que aprovou, por unanimidade, o envio desta proposta à assembleia Nacional Constituinte 
considerando que a atual legislação não permite a livre concorrência para a concessão de linhas 
intermunicipais, em percurso já preenchido, perpetuando uma situação de monopólio. Outrossim, tal 
fato induz a empresa permissionária a um atendimento decadente aos usuários, já que não existe 
concorrência e a fiscalização é falha, além de que os horários são insuficientes, existindo a 
superlotação. Essa situação compromete a segurança e acarreta atraso constante pela má 
conservação de equipamento utilizado inúmeras são as queixas trazidas até as Câmaras Municipais 
por essa situação anômala que, agora, poderá ser solucionada pela assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   
   "Data Vênia", a matéria proposta não goza da excelsitude necessária para sua inclusão na 
Constituição, melhor se acomodando no âmbito da legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32189 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO  
IV DOS MINICÍPIOS  
Art. 40 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em um turno e aprovada por dois  
terços dos membros da Câmara Municipal, que a  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, e especial os seguintes e:  
I - eleição do Prefeito e dos Vereadores  
mediante pleito de dois turnos, direto e  
simultâneo em todo o país, com a mesma sistemática  
adotada para eleger o Presidente da República,  
obedecidas as normas previstas nesta Constituição;  
II - inviolabilidade dos Vereadores por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato,  
na circunscrição do município;  
III - proibição e incompatibilidades no  
exercício da vereança, similares, no que couber,  
ao disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembléia Legislativa; e  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal.  
Art. 41 - O número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado do Município, não  
podendo exceder de vinte e um nos Municípios de  
até um milhão de habitantes, de trinta e três nos  
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de até cinco milhões e de cinquenta e cinco nos  
demais casos.  
Art. 42 - Os subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal,  
para cada exercício, dentro dos limites fixados na  
Constituição Estadual que disporá, entre outras  
matérias, que:  
§ 1o. - Nos municípios com até cinquenta mil  
eleitores a vereança não será remunerada.  
§ 1o. - Nos municípios com até cinquenta mil  
eleitores a vereança não será remunerada.  
§ 2o. - Nos municípios com mais eleitores do  
que o fixado no parágrafo acima, os vereadores  
terão seus subsídios fixados por sessão em que  
comparecer.  
Art. 43 - Compete aos Municípios:  
I - Legislar sobre assunto de interesse local  
e suplementar as legislações federal e estadual no  
que coube;  
II - decretar e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - criar organizar e suprimir distritos;  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de interesse local.  
V - manter, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, programas de  
alfabetização e o ensino do primeiro grau;  
VI - prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
atendimento à saúde da população,  
VII - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;  
VIII - promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação  
federal e estadual, incumbindo-lhe instituir  
público pela sua fruição, cujo produto reverterá  
aos cofres municipais, como contrapartida pelos  
custos sociais atinentes a sua preservação.  
IX - Organizar o abastecimento urbano,  
compatibilizando os interesses dos consumidores,  
dos produtores e do comércio local."  
X - Promover a melhoria das condições  
habitacionais e de saneamento básico municipal em  
cooperação com o Estado e a União.  
SEÇÃO ÚNICA  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
MUNICAPAL  
Art. 44 - A fiscalização financeira e  
orçamentaria dos municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do executivo  
Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. - o controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado.  
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§ 2o. - o parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas, somente deixará de prevalecer  
por decisão de dois terços dos membros da Câmara  
Municipal.  
§ 3o. - o Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Conselho de Contas Municipal.  
§ 4o. - Lei Estadual estabelecerá as condições  
para as criação de Conselhos de Contas Municipal,  
em municípios com mais de 03 (três) milhões de habitantes". 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existe procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI, do art. 45, a seguinte redação:  
Art. 45 - ............................ 
I - .......................... 
II - ......................... 
III - ........................ 
IV - ........................ 
V - ......................... 
VI - prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
saúde à população, prioritariamente os de atenção  
primária. 
Justificativa: 
A redação dada ao dispositivo ora modificado possibilita um entendimento restrito do papel do 
município em relação aos serviços de saúde prestamos à população, que se limitariam à atenção 
primária, quando, em realidade, o seu desempenho abrange além desse aspecto, prioritário, a 
atenção secundária e até terciária.  
Por isso, sugere-se nova redação que dará mais clareza ao dispositivo Constitucional.  
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Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32464 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dar aos incisos V e VI do art., 45 a seguinte redação.  
"V - manter programas de alfabetização e o  
ensino de primeiro grau;  
VI - prestar os serviços básicos de saúde da população." 
Justificativa: 
Dentre as linhas mestras que tem presidido os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, a de 
maior relevância tem sido a que procura, ao lado da descentralização dos recursos ora concentrados 
em poder da União, transferir aos Estados e Municípios maior autonomia no que concerne a assunto 
específicos das comunidades locais.  
Nesse contexto, com inteira propriedade, o projeto atribui aos Municípios a responsabilidade pela 
manutenção de programas de alfabetização e o ensino de primeiro grau, bem assim para prestar os 
serviços básicos de saúde da população. Todavia, tal como colocado no texto, esse mister há de ser 
exercido com o permanente auxílio financeiro da União e dos Estados.  
Por outro lado, parece insofismável que, ao se transferir para as municipalidades os encargos ora 
mencionados, foi suficientemente avaliada a capacidade desses entes os atenderam com recursos 
próprios e só excepcionalmente mediante auxílio financeiro da União e dos Estados. 
Destarte, não se justifica uma constituição que pretende deferir aos Municípios menor grau de poder 
decisório e maior integração com a respectiva população, que se restrinja essa capacidade à 
dependência de aportes financeiros dos governos federal e estaduais.  
Com esse enfoque, consentânea se torna a presente emenda, posto que, pelo art. 44 das 
Disposições Transitórias, sede adequada para o tratamento da matéria, já se garante a transferência 
de recursos humanos, financeiros e materiais, pelo período máximo de 5 (cinco) anos, tido como 
suficiente para se ultimar, em sua totalidade, a descentralização dos aludidos serviços.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32696 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda no.  
Nos termos do art. , do Regimento Interno  
da Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o  
item V do artigo 45 do Substitutivo do Projeto de  
Constituição para a redação seguinte:  
"Art. 45 - Compete ao Município:  
V - prestar, com a cooperação técnica e  
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financeira da União e do Estado, programas de  
alfabetização e o ensino pré-escolar e fundamental". 
Justificativa: 
Tal como se dispôs no capítulo referente à educação o ensino é direito de todos e dever do Estado, o 
qual deve oferecer escola ao educando desde o pré-escolar, obrigando-se ainda, a oferecer o ensino 
fundamental.  
A proposta ora trazida apenas adequa a competência municipal ao disposto no capítulo específico 
sobre a matéria educacional.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32902 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 45, item VIII. 
Justificativa: 
Justifica-se a supressão deste item por se tratar de matéria já contemplada no Artigo 33.  
Parecer:   
   A proposição merece parcial acolhida, tendo em vista que a parte final do dispositivo nela aludido 
deve ser suprimido, restando, apenas a referência à proteção de patrimônio histórico-cultural.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:33129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso I, do Artigo 45,  
do Capítulo IV, do Título IV, do Substitutivo do  
Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o  
dispositivo emendado:  
"I - legislar sobre assuntos de interesse  
local predominante;" 
Justificativa: 
Só compete aos Municípios legislar sobre os assuntos de seu interesse local predominante, como 
consta de nossa tradição constitucional. Imagine-se a Câmara legislativa de São Paulo legislando 
sobre, por exemplo, produção e consumo. Melhor evitar o conflito, que certamente haveria de ter 
solução em nossos já assoberbados Tribunais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista ser a modificação desnecessária. 
   
   EMENDA:33130 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Inciso VIII, do Art. 45,  
do Capítulo IV, do Título IV, do Substitutivo do  
Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a supressão do dispositivo emendado. 
Justificativa: 
Existe superposição com a norma já contida no inciso III, do art. 33, do Capítulo II, do Título IV, do 
Substitutivo.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33137 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso VII do art.  
45 do Projeto de Constituição:  
"VII - Promover, a adequada ordenação do  
território mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano." 
Justificativa: 
A emenda busca a unidade terminológica. Ao dispor sobre a competência dos Estados, o texto 
constitucional emprega acertadamente a expressão ordenação do território, já consagrada na 
definição das ações governamentais que visam a conservação, uso e aproveitamento social do 
território nacional, com seus recursos naturais, a infraestrutura e os espaços construídos, tendo 
sempre em vista a distribuição da população e suas atividades.  
Razão porque propõe-se o emprego no texto constitucional da expressão ordenação do território ao 
se tratar das competências da União, dos estados e dos Municípios sobre matéria de índole territorial 
e espacial.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Adite-se o texto do item III do art. 45 (competência  
dos Municípios), para adaptá-lo ao que  
dispõe a alínea "c" do item I do art. 37 (competência  
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dos Estados), como segue:  
"III - criar, organizar e suprimir distritos,  
observada a legislação estadual;" 
Justificativa: 
A letra “c” do item I do art. 37 concede aos Estados Federados competência para LEGISLAR sobre a 
divisão de Municípios em Distritos.  
Logo, a competência dos Municípios nessa matéria é subordinada à legislação estadual específica a 
respeito – e o texto constitucional tem de registrar a ressalva, pela de conflitos futuros. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34037 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Eliminar o inciso VI do artigo 45. 
Justificativa: 
As competências e atribuições sobre os serviços de saúde passaram no sistema unificado a ser 
conjuntos da União, Estados e Municípios, não se justificando por inadequado o item que cria uma 
competência exclusiva municipal.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
As competências não se excluem mais se complementam. 
   
   EMENDA:34174 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
O inciso VIII do art. 45 passa a ter a seguinte redação:  
"VIII - promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual." 
Justificativa: 
A supressão da parte final do dispositivo visa adequar o texto a uma melhor técnica redacional. Não 
se justifica atribuir ao município a faculdade de instituir preço público pela função de bens histórico-
culturais, o que está intrinsecamente definido em sua competência.  
Parecer:   
   O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34504 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
ITEM IX - ART 45  
Acrescente-se ao Art. 45, o item IX, com a seguinte redação:  
Art. 45 - ...................... 
IX - Constituir bem e patrimônio do município  
a área territorial que circunscreve a sede da  
administração municipal, num raio de até 21 (vinte  
e um) quilômetros. 
Justificativa: 
Há municípios, por incrível que pareça, que não dispõe se quer da sua própria sede. É o caso, só 
para citar um exemplo, do município de São Felix do Xingu, cuja área territorial da cidade pertence a 
uma tal reserva florestal ou indígena, onde não há floresta, nem índios.  
A emenda visa regularizar esta situação que tem causado problemas insuperáveis à população e à 
administração pública municipal. E veja que se trata de um município que dispõe de cerca de 40 mil 
habitantes. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a orientação adotada pelo Substitutivo quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:34539 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
(Substituição do Relator)  
Dispositivo Emendado: Art. 45, inciso VI  
Suprimir a expressão "primária" do inciso VI  
do art. 45, que passa a ter a seguinte redação final:  
"Art. 45. ...................... 
VI - Prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
atenção à saúde da população". 
Justificativa: 
Não é possível restringir a atenção primária a atividade dos Municípios no novo Sistema Único de 
Saúde.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a pretensão dos ilustres Constituintes signatários da Emenda é 
discordante da diretriz adotada pelo Relator, devendo-se, ainda, acrescentar que a expressão 
"primária" está usada em oposição à expressão "especializada".  
Realmente seria uma utopia estabelecer que a União devesse cuidar das especialidades médicas em 
todos os milhares de Municípios brasileiros. A viabilidade da assistência primária já não é tão segura, 
quanto mais a assistência ilimitada. 
   
   EMENDA:34660 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no item II, "in fine", do art. 45,  
após a expressão um prazo fixado em lei, a  
expressão:........., vedada a criação de fundos; 
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Justificativa: 
A emenda visa a tornar o dispositivo mais claro.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:34661 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se, no item VIII, do art. 45, após  
"incumbindo-lhe", a expressão: "..., quando se  
tratar de bem público municipal, ...". 
Justificativa: 
A emenda torna a redação mais clara e objetiva.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:34907 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao Art. 45:  
Suprima-se do item I e do item IV o termo "predominante". 
Justificativa: 
É termo desnecessário e redundante, limitativo do poder municipal, que deve ser amplo quando se 
trate de interesse público.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00447 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso V, do artigo 37, a  
seguinte expressão: "Observado o disposto no  
artigo 204", ficando assim a redação:  
Art. 37 - Compete aos Municípios:  
I a IV - ....................................  
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V - Organizar e prestar os serviços públicos  
de interesse local, observado o disposto no artigo 204. 
Justificativa: 
A adição da expressão vem compatibilizar o texto com o disposto no artigo 204 que se refere aos 
serviços públicos, que o Estado, em seu sentido amplo, poderá operá-los diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão.  
O mesmo procedimento é adotado pela União no artigo 23, inciso XI.  
Entendo que para os Municípios deva ser idêntico o pensamento dos Constituintes. Sendo mantida a 
redação da forma como está no texto da Comissão de Sistematização, os Municípios terão um 
elevado ônus, para alguns insuportável, face não terem como administrar e, muito menos, operar 
diretamente os serviços de seu interesse.  
A redação ora proposta vem aplicar o princípio da equidade para a prestação dos serviços públicos, 
evitando futuras duvidas de interpretação do novo texto constitucional.  
Parecer:   
   Emenda ao art. 37, no sentido de aditar remissão ao art. 204.  
O elenco de competências apresentado no art. 37 procura caracterizar o âmbito institucional dos 
municípios no contexto do Estado. O das contidas no art. 204 referem-se às competências 
especificas. Se necessidade houvesse de remissão -- que no caso é despicienda -- seria exatamente 
ao 37, neste último.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00466 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do inciso V do Art. 37:  
Art. 37 - Compete aos Municípios:  
............................................  
V - Organizar e prestar, diretamente ou  
mediante concessão ou permissão, os serviços  
públicos de predominante interesse local. 
Justificativa: 
A organização e prestação de serviços públicos de interesse local são realizadas diretamente pelo 
Poder Público municipal diretamente ou mediante concessão ou permissão, logo, a emenda apenas 
deixa o texto mais claro.  
A emenda restaura a realidade dos dias de hoje e elimina futuras dúvidas de aplicação do texto 
constitucional.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre constituinte modificar a redação do inciso v do art. 37 do projeto de constituição, 
de modo que a pretensão de serviços públicos de interesse local sejam executados diretamente pelo 
poder público municipal ou mediante concessão ou permissão.  
Salvo melhor juízo, concessão de serviço público insere-se na competência administrativa de cada 
entidade federal, sendo necessário mandamento constitucional que preveja a hipótese.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00604 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 37 do projeto da  
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Comissão de Sistematização o seguinte inciso:  
"X - fomentar a produção, organizar a  
distribuição e fiscalizar o consumo e os preços de  
alimentos e bens indispensáveis às necessidades  
básicas da população local." 
Justificativa: 
A gestão do interesse local sempre coube ao Município, desde os tempos coloniais. No império, 
cabia-lhe o governo econômico das cidades. Prover quanto a gêneros de primeira necessidade, 
fiscalizando o exercício das respectivas atividades comerciais, inclusive da fixação de preços, sempre 
foi competência municipal. O autoritarismo centralizador foi minando essa atribuição, até 
praticamente retirá-la e conferi-la à União, a despeito da regra constitucional que assegura ao 
Município autonomia para tudo quanto do peculiar interesse local. 
A emenda visa a restaurar essa competência municipal, tornando explícito o exercício de atividades 
econômicas pelo Poder Municipal, no fomento à produção, na organização da distribuição e na 
fiscalização do consumo e preços de gêneros de primeira necessidade.  
Nada pode ser mais do peculiar ou predominante interesse local do que prover quanto aos bens 
indispensáveis à satisfação de necessidades básicas da população local.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda aditiva e, como tal, teria de fornecer argumentos tão fortes que movessem a 
aceitar-se o inflar de texto que se quer "enxuto".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01596 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI, do art. 37, do projeto de  
Constituição (A), da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
VI - manter, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, programas de  
manutenção e de desenvolvimento da educação pré-  
escolar e de ensino fundamental, podendo aplicar  
recursos nos demais níveis de ensino somente  
quando 95% da população em idade escolar estiver  
atendida no ensino fundamental. 
Justificativa: 
A presente emenda faz-se necessária em decorrência de outra emenda apresentada pelo deputado 
modificando o § 3° do artigo 245, que passaria a ter a seguinte redação: - art. 245/§3° - Dos totais dos 
recursos previstos no “caput” deste artigo, os da União, os dos Estados e os do Distrito Federal num 
mínimo de 60%, os dos municípios num mínimo de 90% serão aplicados na manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental obrigatório. A mesma emenda suprime o art. 248.  
Além de mais conforme com o preceituado no art. 245 deste Projeto, a nova redação enfatiza o dever 
dos municípios de prever e prover a erradicação do analfabetismo.  
Trata-se de realidade local, variável de município para município e, portanto, não se adequando a 
planejamento centrado em algum órgão ou instituição de âmbito nacional.  
Planejar, programar e executar projetos sem recursos é exercício de inocuidade.  
A erradicação do analfabetismo e a melhoria do nível de ensino são exemplos típicos da necessidade 
de descentralização do processo decisório, nas políticas públicas, com o desiderato final do aumento 
da eficiência e da eficácia da ação do Estado no cumprimento de seu dever de EDUCAR – de um 
Estado onde efetivamente esteja implantado o federalismo.  
Parecer:   
   Os argumentos expendidos, tendo-se em vista sobretudo o se tratar de emenda aditiva, não são 
fortes o suficiente para atingir aquele limiar que põe a vontade em movimento no sentido de aditá-la 
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ao texto.  
Sendo assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01711 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS  
TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
Dá nova redação à alínea I, do artigo 37, que  
passa a ter o seguinte enunciado:  
Art. 37 - ..................................  
............................................  
"I - Legislar sobre direito urbanístico,  
parcelamento do solo e outros assuntos de  
interesse local, ressalvada a competência da União  
e dos Estados.  
SUPRIMINDO-SE a alínea XV, do artigo 26. 
Justificativa: 
Esta emenda resgata ao município uma de suas atribuições fundamentais: legislar sobre direito 
urbanístico e parcelamento do solo.  
A prerrogativa que se pretende restaurar fora proscrita pela norma contida na alínea XV, do artigo 26 
do Anteprojeto, cujo texto limita o seu exercício à União, Estados e Distrito Federal.  
Negar essa faculdade ao município significa castra-lo na sua própria autonomia.  
Parecer:   
   Suprimindo-se a alínea XV do Art.26, a redação proposta para o inciso I do art.37 fica 
exemplificativa na porção "sobre direito urbanístico e parcelamento do solo" e inócua  
na parte "ressalvada a competência da União e dos Estados" .  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01991 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 37, Item VIII  
Dê-se a seguinte redação ao item VIII do  
Artigo 37 do Projeto de Constituição (A):  
Artigo 37 - Compete ao Município:  
VIII - Promover, no que couber, o adequado  
ordenamento do seu território, inclusive mediante  
planejamento e controle do uso, parcelamento e  
ocupação do solo urbano. 
Justificativa: 
Trata-se de explicitar a competência do município, que não se restringe apenas às suas áreas 
urbanas, mas abrange todo o território municipal, embora na zona rural não se exerça em toda a sua 
plenitude, face às competências que a própria Constituição defere à União e ao Estado-membro. O 
Município, contudo, não pode ficar omisso nem ser excluído de poderes e responsabilidades em 
relação à área de onde se origina, na maioria dos casos, a parcela mais significativa dos seus 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 188  

 

recursos e que tem sido progressivamente exigente em termos de investimentos em infraestrutura e 
capital social básico.  
Parecer:   
   Os elementos oferecidos na justificativa não chegam a formar argumento suficientemente sólido 
para formar elemento de convicção capaz de atingir aquele limiar que leva a romper a inércia e 
aceitar a modificação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
[...] 
CAPÍTULO IV  
DOS MUNICÍPIOS 
[...] 
 
Art. 36. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local. 
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
III – decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as 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 autorização, concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local.  
VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 
pré-escolar a 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, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 
IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas o legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  

12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  

23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 
33. Sérgio Brito  
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34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  
40. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  

99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  

164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
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230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  

252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  

274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrario do que 
alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, igualmente, 
escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço do Estado no 
meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do texto às finalidades 
a que se propõe. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
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SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
 

___________________________________________________________________ 

 

FASE U 

   
   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VI do artigo 31 do Capítulo IV do título III. 
Justificativa: 
Os recursos adicionais atribuídos aos Municípios pelo novo Sistema Tributário Nacional, não comportarão o 
aumento de despesa decorrente da atribuição aos mesmos, da responsabilidade de realizar o ensino 
fundamental e pre-primário.  
Se o objetivo não é esse, o inciso perde a sua razão de ser, pois não há qualquer atribuição de 
responsabilidade aos outros níveis de Governo no que se refere ao ensino secundário e ao ensino 
universitário.  
Parecer:   
   Note-se que o texto claramente alude à necessária cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
fazendo com que não recaia sobre os cofres municipais todo o ônus de tais investimentos.  
Concluímos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01010 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o Inciso I do art. 31. 
Justificativa: 
A Constituição em vigor (69) prescreve ser competência municipal legislar sobre assuntos que respeitem ao 
seu PECULIAR interesse. A redação aprovada em 1° votação dispõe uma competência sem restrição, pois, 
lato sensu, todas as matérias são de interesse local.  
Parecer:   
   O artigo 31 dispõe sobre a competência municipal. Nele figura como principal o item I, que permite ao 
Município legislar sobre assuntos de interesse local. A emenda em exame propõe exatamente a supressão 
desse inciso, o que se nos afigura um contrassenso, porquanto a municipalidade não pode prescindir de tal 
competência.  
Nossa manifestação é pelo não acolhimento da sugestão. 
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FASE W 

   
   EMENDA:00082 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 29 - Compete aos Municípios:  
................................. 
VI - manter, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, programas de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental,  
níveis em que atuará prioritariamente;  
- Suprima-se o § 2o. do artigo 210. 
Justificativa: 
Existe referência a duas leis ordinárias para tratarem de um mesmo assunto: a fiscalização das contas 
municipais de forma direta pela cidadania.  
Com a redação proposta remete-se toda a normatização complementar para uma punica lei.  
   
   EMENDA:00265 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Suplementar a legislação federal e a  
estadual nos casos previsto nesta Constituição e  
na dos estados". 
Justificativa: 
A fórmula “no que couber” em tema de competência suplementária municipal ficou muito vaga e, por isso, 
poderá prestar-se a intermináveis dissensos interpretativos. O que se pretende é que o Município exerça o 
poder de legislar sempre que a União ou o Estado, em suas Constituições, abram-lhe expressamente, a 
possibilidade de integrar normas federais e estaduais atendendo às peculiaridades de interesse local.  
Como o sentido não poderia ser uma competência suplementar universal e indiscriminada e, sim, a contida nas 
autorizações dos textos constitucionais pertinentes, a redação proposta, por ser mais precisa, destina-se a 
evitar abusos interpretativos que, possivelmente, ocorreriam em catadupas.  
   
   EMENDA:00362 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA OU OBSERVAÇÕES PARA A REDAÇÃO DO 2o. TURNO  
Art. 29; Parágrafo; inciso VI; alínea  
"VI - proporcionar, com a cooperação técnica  
e financeira da União e dos Estados, a educação  
pré-escolar e fundamental". 
Justificativa: 
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A educação pré-escolar é básica e contínua, confundindo-se, até, com a própria razão de existir do serviço 
público municipal, não sendo realizada, assim, através de “programas”, mas da dinâmica própria e ordinária da 
administração.  

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 30 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 


