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Porto Alegre, 6 de maio de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 18.494/2019 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita ao IGAM Orientação Técnica acerca 
da viabilidade de Projeto de Lei, de origem parlamentar, que possui a seguinte ementa: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
POPULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
 
II. O tema tratado no Projeto de Lei em questão visa autorizar ao Poder 
Executivo, a implementar Programa de Alimentação Popular, destinado ao atendimento da 
população carente, empobrecida ou em situação de vulnerabilidade social, mediante 
fornecimento de refeições subsidiadas, em suas diversas formas, através de 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, no Município de Carazinho (art. 1º da proposição), 
sendo que Para a operacionalização do Programa de Alimentação Popular o Executivo 
poderá criar os Restaurantes Solidários ou similares, em co-participação ou não, com outras 
entidades, públicas ou privadas, mediante a firmatura de contratos e/ou convênios na forma 
da legislação vigente, direta ou indiretamente (art. 1º, parágrafo único). 
 
 Nesse sentido, oportuno dizer, então, que a proposição possui vício de 
iniciativa. 
 
 Veja-se que o sistema constitucional brasileiro se estruturou no princípio da 
tripartição dos poderes, na forma do art. 2º da CF/88, de observância obrigatória pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo sido distribuídas funções típicas e atípicas aos 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os quais, entre si, são independentes e 
harmônicos.  
 

A mesma norma que institui a separação dos poderes proíbe ingerências 
indevidas de um poder sobre outro, de forma a garantir a já referida harmonia, motivo pelo 
qual a Constituição Federal estabeleceu determinadas matérias para as quais há reserva de 
iniciativa ao Chefe do Poder Executivo.  
 
 Sob essa lógica, interessante se faz trazer a lição de Alexandre de Moraes, ao 
dizer que: 
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“A Constituição Federal, visando, principalmente, evitar o arbítrio e o desrespeito 
aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado e 
da Instituição do Ministério Público, independentes e harmônicos entre si, 
repartindo entre eles as funções estatais e prevendo prerrogativas e imunidades 
para que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de controles 
recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado democrático de 
Direito.”1 

 
 A jurisprudência da Suprema Corte tem sido fundamentada no sentido de 
que há invasão à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que 
projeto de lei parlamentar preveja atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos.2 
 
 Portanto, o Projeto de Lei, em estudo, encontra óbice constitucional, vez que 
adentra as matérias de iniciativa reservada previstas constitucionalmente (art. 61, § 1º) não 
podendo, consequentemente, parlamentar sobre ela dispor.  
 
 Ademais, dado o caráter autorizativo da normativa em intento, imperioso 
trazer trecho do texto informativo do IGAM intitulado “Projeto de Lei meramente 
autorizativo apresentado pela Câmara e a jurisprudência”, posto que aduz: 
 

“a matéria de projeto de lei, mesmo com a intenção de ser meramente autorizativa, 
se estiver reservada a outro agente público e se deflagrado o processo legislativo 
por quem não detém tal competência, padece de inconstitucionalidade. Se de 
conteúdo privativo do Prefeito e apresentado pela Câmara, ocorre interferência do 
Poder Legislativo naquelas atribuições reservadas ao Executivo e afronta ao 
princípio da independência dos poderes.  
A recomendação é que os Vereadores adotem a Indicação como uma forma de 
dizer ao Poder Executivo que existem determinadas políticas que precisam de um 
olhar especial, com vistas à apresentação de uma solução.” 
 

  
 
III.  Lado outro, a emenda supressiva trazida à análise conjuntamente com a 
proposição principal, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do Regimento 
Interno, embora revestida de legalidade e legitimidade para ser proposta, vez que Suprimi a 

                                           
1 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de 
dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017. pg. 311. 
2 Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, 
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade 
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência 
privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura 
ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com 
reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 
PUBLIC 11-10-2016 ) 
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parte final do Art. 4º do Projeto de Lei 024/2019 para fins de correção na cláusula de 
vigência da normativa em intento, ainda assim, não possui o condão de sanar o vício de 
iniciativa que abarca a proposição principal. 
 
 
 
IV.  Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei, em 
análise, posto que o mesmo não aceita o exercício de sua iniciativa por vereador. Opinando-
se, por fim, pela viabilidade jurídica da emenda apresentada ao projeto, em que pese não 
possua aptidão para torna-lo viável. 
 
                           
  O IGAM permanece à disposição.    
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