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Porto Alegre, 2 de julho de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 26.758/2019. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca de 
Projeto de Lei, de origem do mesmo Poder, que tem como ementa: “DISPÕE SOBRE AS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO MUNICÍPIO ÀS PESSOAS FLAGRADAS EM 
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, UNIDADES DE ENSINO, HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE, NOS 
LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, GESTANTES E IDOSOS E 
DEMAIS LOGRADOUROS/ESPAÇOS PÚBLICOS, FAZENDO USO DE DROGAS ILÍCITAS, OU EM 
DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”. 
 
 
 
 
II.  A Constituição Federal de 1988 estabelece no inciso I do art. 30 que o 
Município dispõe de autonomia apara legislar sobre assuntos de interesse local. Já a 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul prevê a competência do Município para exercer 
o poder de polícia no inciso I do art. 13. 
 

             Com efeito, legislar sobre posturas municipais está dentre os assuntos de 
interesse local, porque o Poder Público necessita criar mecanismos de prevenção, com vistas 
atender ao interesse público.  

 
             Neste sentido, quanto ao denominado Poder de Polícia ou Polícia 

Administrativa Gustavo Barchet1 diz que “podemos conceituar poder de polícia ou polícia 
administrativa como a atividade pela qual a Administração, a partir da lei, impõe 
condicionamentos e restrições ao gozo de bens e ao exercício de direitos e atividades 
individuais em prol do interesse coletivo. É a atividade por meio da qual se restringe a 
atuação individual em razão de algum interesse público, sempre nos limites da lei, mediante 
adequada motivação e com observância do devido processo legal.”. 

 
 Deste modo, o Poder de Polícia Administrativa tem caráter preventivo, 
porém pode punir atos que afrontem a legislação administrativa. Um exemplo é o caso da 
fiscalização de posturas municipais, que também abrange aspectos comportamentais dos 
munícipes. 

 
  Dito isto, a matéria se encontra abrangida na competência legislativa local e 

                                           
1 BARCHET, Gustavo.Direito Administrativo. 2ª edição. Rio de Janeiro: Elisevier, 2011. p.201. 



 
 

2 
 Rua dos Andradas, 1560, 18º andar – Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 

Fone: 51 3211.1527 - E-mail: igam@igam.com.br   -   Site: www.igam.com.br   
Facebook: IGAM.institutogamma 

 

a Lei Orgânica do consulente não reservou a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 
em matéria de posturas, ao Prefeito ou à Câmara Municipal, o que remete a matéria 
específica à iniciativa concorrente, portanto passível a proposição por Vereadores. 
 
 Entretanto, ao dispor sobre assuntos que se encontrem na iniciativa 
legislativa concorrente, não poderá o Vereador ingressar em assuntos que são de seara 
reservada do Poder Executivo. 
 
 

 
 

III. No caso concreto, o texto projetado tratou de disciplinar a conduta do 
cidadão. Todavia, dispôs inadequadamente sobre a penalização imposta, indo além do 
estabelecimento de penalização pecuniária. Ainda, em alguns artigos estabeleceu obrigações 
para o Poder Executivo, incorrendo vício de iniciativa e afronta ao princípio da 
independência entre os poderes.  
 
 Deste modo, precisa excluir dispositivos e, ainda, estabelecer sanção apenas 
pecuniária no art. 2º. 
 
 Quanto aos artigos com vício de iniciativa, são eles: arts. 5º, 6º e 8º, sendo 
que o art. 6º contém atribuição indireta, mas que não afasta a inconstitucionalidade2. Ainda, 
o art. 7º desnecessário. 
 
 Também, considerando o disposto no inciso II do art. 28 da Lei Orgânica 
Municipal, a matéria se relaciona à alteração no Código de Posturas devendo adotar a 
espécie de lei complementar, atendendo às normas da técnica legislativa, consoante o art. 
12 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 19983. 
 
  Também sugere-se uma revisão em toda extensão da proposição com 
relação à técnica legislativa. 
 
 
 
 
IV.  Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade da proposição apresentada 
depende dos ajustes propostos no item III desta Orientação Técnica, excluindo-se os 
dispositivos contaminados por vício de iniciativa, adaptando o art. 2º somente para pena 

                                           
2 Neste sentido o IGAM elaborou o seguinte texto, disponível em seus Informativos: “Projeto de Lei meramente 
autorizativo apresentado pela Câmara e a jurisprudência”. 
3 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona. 
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pecuniária e apresentando-se Substitutivo com a adequada espécie legislativa de Lei 
Complementar de alteração no Código de Posturas, se vigente a referida codificação nos 
termos da legislação local.4 
 
  Adote-se a técnica prevista na Lei Complementar nº 95, de 1998. 
 
  O IGAM permanece à disposição.   

        
Rita de Cássia Oliveira                                           
 OAB/RS 42.721                                  
Consultora do IGAM                                           

                                           
4 https://camaracrz.rs.gov.br/system/filemanager/files/codigo-
postura_anexos_3_3_1554150440.pdf 


