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Porto Alegre, 06 de maio de 2019. 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 18.495/2019. 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho, através de consulta enviada 
ao IGAM por Viviane Muller, solicita orientação acerca da viabilidade técnica e jurídica do 
projeto de lei nº 31, de 2019, de autoria parlamentar, que dispõe sobre a afixação de 
listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias. 
 
 
  
II.  De plano, no que respeita a competência legislativa do Município para dispor 
sobre a matéria objeto do projeto de lei nº 31, de 2019, cumpre destacar que, observada a 
distribuição de competências legislativas estabelecida pela Constituição Federal, cabe aos 
Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, na forma do disposto no art. 30, I, 
da CF/88. 
 
  Ainda, no que respeita a competência legislativa municipal, destaca-se o 
disposto no art. 13, I, da Constituição Estadual, estabelece e que é competência do 

Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do Estado, 
exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais 
como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias, e 
proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como 
dispor sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais. 
 
  Além disso, na forma do disposto no art, 23, II, da CF/88, é 
competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios promover a defesa da saúde e assistência publica. 
 
  Nesse contexto, tem-se por competente o Município para 
estabelecer o regramento projetado. 
 
 
 

III.   Verificada a competência legislativa do Município para dispor sobre a 
matéria objeto da proposição examinada, no que respeita ao exercício da iniciativa 
legislativa, observa-se que a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 27, estabelece que, , 
ressalvadas as hipóteses de iniciativa reservada, a iniciativa das leis cabe a qualquer 

Vereador, ao Prefeito e aos cidadãos 
   
 Referido comando legal tem matriz constitucional no disposto no art. 61, § 
1º, da Carta Política Nacional, de observância obrigatória por todos os entes federados, que 
estabelece reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo relativamente as matérias que 
digam respeito a estruturação e as atribuições dos órgãos da Administração, aos servidores 
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públicos e seu regime jurídico. No ordenamento jurídico municipal, simetricamente ao 
disposto  no texto constitucional, o tema está regrado no art, 29, da LOM.  
 
 Neste sentido o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao qual foi 
conferida repercussão geral (Tema 917), asseverou que as matérias cuja iniciativa é 
reservada ao chefe do Poder Executivo são aquelas exaustivamente elencadas no art. 61, § 
1º, da CF/88, sendo, portanto, da iniciativa privativa do prefeito as matérias relativas 
estrutura e atribuições dos órgãos do Poder Executivo aos servidores públicos e seu regime 
jurídico.  
 
  Sendo assim, no que se refere ao exercício da iniciativa legislativa, na medida 
em que a matéria  objeto do projeto de lei nº 031, de 2019, não adentra em nenhuma das 
hipóteses de reserva legislativa do Prefeito Municipal, tem-se por correto o exercício da 
iniciativa legislativa por parlamentar.  
    

 
   
 IV.   Por fim, no que respeita ao conteúdo normativo da proposição, observa-se 
que esta, tem por escopo obrigar as farmácias e drogarias a divulgar aos munícipes 

a listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos pelo órgão 
regulador federal, criando, assim, mecanismo publicidade cuja finalidade e zelar 
pela saúde da população, possibilitando a sociedade o mais amplo acesso 
informação, como aliás determina a Constituição federal 
 
 
 
V.   Dito isto, conclui-se  pela viabilidade jurídica de tramitação do projeto de lei 
nº 031, de 2019, visto que livre de vícios material e formal, cabendo ao Plenário da Câmara 
Municipal, após a necessária instrução processual, deliberar sobre o mérito da proposição. 
 
  Recomenda-se observância das regras de legística constantes da Lei 
Complementar Federal nº 95, de 1998, na elaboração de textos legais. 
    
  O IGAM permanece à disposição.   
 

    
EVERTON M. PAIM    
OAB/RS 31.446                                 
Consultor do IGAM       


