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LEIS
LEI n. 6.269, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019.
Autoriza o Executivo Municipal a instalar detectores de metais nas escolas
da rede pública municipal de Campo Grande e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, MARCOS MARCELLO TRAD,
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instalar detectores de metais nos
acessos aos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal.
Parágrafo único. Estes equipamentos deverão fazer a detecção de armas de
fogo e armas brancas – facas, estiletes, navalhas, punhais, barras de ferro, ferramentas
industriais, entre outras.

03 de maio de 2000, – “Adote uma escola”.
Art. 6º VETADO.
Art. 7º VETADO.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI n. 6.270, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019.
Institui, no âmbito do município de Campo Grande, o Núcleo de Apoio à
Comunidade Escolar e dá outras providências.

Art. 2º Deverão ter prioridade na instalação dos equipamentos de segurança as
escolas, independente do porte, que possuam históricos de violência dentro do pátio e/
ou em seu entorno.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, MARCOS MARCELLO TRAD,
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono
a seguinte Lei:

Art. 3º O ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da
rede pública municipal, sem exceção, está condicionado à passagem por um detector de
metal e à inspeção visual de seus pertences, quando identificada alguma irregularidade.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município de Campo Grande, o Núcleo de
Apoio à Comunidade Escolar nas escolas da Rede Pública de Ensino.

Art. 4º Paralelas à instalação de detectores de metais nas escolas, deverão ser
desenvolvidas as seguintes ações:
I - criar comissões nas escolas da rede municipal, com participação de alunos, pais
e professores para discutirem sobre as questões de vulnerabilidades sociais, violências
e ações que visem transformar as escolas em espaços de segurança, de prazer e de boa
convivência com o fim de desenvolver uma cultura de paz e de não-violência;

Art. 2º As atividades realizadas serão de cunho assistencial psicológico e
espiritual ecumênico.
Art 3° É garantida a participação do corpo discente e docente em todas as
atividades oferecidas pelo serviço voluntário do núcleo, que será disponibilizado sem
nenhum ônus às escolas.

II - desenvolver ações voltadas à participação da comunidade no espaço escolar;

Art. 4º Os serviços voluntários só poderão ser ministrados se houver manifestação
dos interessados nesse sentido, não sendo obrigatória a participação de alunos,
professores e demais funcionários em nenhuma das atividades oferecidas.

III - disponibilizar assistentes sociais e psicólogos nas escolas para auxiliar e
capacitar professores e demais servidores para a recepção adequada de alunos de todas
as classes sociais que frequentam a escola;

Art. 5º A assistência emocional e espiritual de que trata a presente Lei será
exercida pelos Serviços de Capelania Escolar, reconhecidos pelo Conselho Estadual de
Capelania.

IV - promover debates sobre a questão da violência escolar em todas as suas
formas, entre pais, professores, alunos e autoridades civis;

Art. 6° Todos os ministrantes do núcleo são de caráter voluntário, sem qualquer
custo ao município.

V - pactuar modos conjuntos de superar os problemas detectados;

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

VI - esclarecer à comunidade intra e extraescolar sobre a necessidade de
observância às leis.
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Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá buscar parcerias para a execução
desta Lei, implementando cooperação conforme previsão existente na Lei n. 3.739, de
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PÁGINA 2 - terça-feira, 3 de setembro de 2019
MENSAGEM
MENSAGEM n. 71, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019.
Senhor Presidente,
Com base nas prerrogativas estabelecidas no § 1º do Art. 42 e no inciso VII, do
Art. 67, ambos da Lei Orgânica do Município, comunicamos a essa egrégia Câmara, por
intermédio de V. Exa., que decidimos vetar parcialmente o Projeto de Lei n. 9.249/19,
que “Autoriza o Executivo Municipal a instalar detectores de metais nas escolas da
rede pública municipal de Campo Grande e dá outras providências.” pelas razões que,
respeitosamente, passamos a expor:
		
Em análise ao Projeto de Lei em discussão, chegamos ao entendimento da
legalidade da proposta, porém com veto parcial aos arts. 6º e 7º, por ser contrário ao
poder de discricionariedade do Executivo.
RAZÕES DO VETO:
O veto ao art. 7º do Projeto de Lei em questão, se impõe em razão de criar
despesas futuras para implementação da norma ora editada, contrariando dispositivos
da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
bem como afrontar disposição contida no art. 157, inciso IV, da Constituição Federal
que estabelece que é vedada “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa...”.
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prerrogativa exclusiva do Poder Executivo a regulamentação da lei, veja-se:
“É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente
conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias
afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição
estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior
dada ao chefe daquele Poder. Os dispositivos do ADCT da Constituição gaúcha, ora
questionados, exorbitam da autorização constitucional de auto-organização, interferindo
indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os Poderes, criando,
globalmente, na forma nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo, tolhendo o
campo de discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em
ofensa aos arts. 2º e 84, II, da Carta Magna.’’ (ADI 179, rel. min. Dias Toffoli, julgamento
em 19-2-2014, Plenário, DJE de 28-3-2014.)
O exercício do poder regulamentar do chefe do Poder Executivo situa-se dentro
da principiologia constitucional da separação dos Poderes, na forma elencada pelo inciso
III do § 4º do art. 60 da Constituição Federal.
E mais, o art. 2º da Carta Magna taxativamente dispõe que são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, do que se
abstrai, que não pode o Poder Legislativo interferir na competência privativa do Chefe do
Poder Executivo, em razão da independência.
Esse munus do Prefeito Municipal será exercido de acordo com a necessidade,
oportunidade e a conveniência de regulamentação da lei no exercício constitucional de
sua função, não podendo ser forçado pelo Legislativo, sob pena de afronta à separação
dos poderes, que é uma ‘’cláusula pétrea’’, insuscetível de emenda tendente a aboli-la.

No que tange o disposto no art. 6º, o legislador municipal impõe ao Poder
Executivo a obrigação de regulamentação legal no prazo de 90 (noventa) dias.

Em virtude das razões expendidas, por afronta à Lei Orgânica há de se impor o veto
aos arts. 6º e 7º do Projeto de Lei sob análise.

Essa regra é manifestamente inconstitucional, por agredir a Constituição Federal
e a Lei Orgânica do Município, uma vez que não cabe ao Poder Legislativo impor
regulamentação de lei ao Poder Executivo.

Assim, não resta outra alternativa que não a do veto parcial, para o qual
solicitamos de V. Exa., e dos nobres Pares que compõem esse Poder Legislativo o
devido acatamento à sua manutenção.

O inciso VI do art. 67 da LOM prescreve que compete privativamente ao Prefeito
Municipal sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução. Diante disso, observa-se que o presente dispositivo
é totalmente impróprio, inadequado e inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nesse sentido, posto que é
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