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Porto Alegre, 6 de maio de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 18.712/2019 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho, por meio da servidora 
Viviane Muller Menezes, solicita análise e orientações acerca de Projeto de Lei s/nº , de 29 
de abril de 2019, de autoria do próprio Legislativo, que tem como ementa: “DISPÕE sobre a 
criação do programa ‘FARMAPET’, que visa coletar, recondicionar, armazenar e distribuir 
medicamentos veterinários no âmbito do município de Carazinho”. 
 
 
 
II. Preliminarmente, a matéria encontra-se inserida nas competências 
legislativas conferidas aos Municípios conforme dispõem a Constituição Federal1 e a Lei 
Orgânica Municipal2 quanto à autonomia deste ente federativo para dispor sobre 
determinados assuntos de interesse local. 
 
  Demonstrada a competência legiferante do Município, examine-se a 
proposição sob a ótica da iniciativa legislativa. Sobre este aspecto, André Leandro Barbi de 
Souza3 ensina o seguinte: 
 

É a fase do processo legislativo que deflagra a elaboração de uma lei, 
abrindo etapa externa da atividade legislativa, com a pública e 
transparente discussão e deliberação de seu conteúdo, em uma casa 
parlamentar. 
A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se 
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa 
permanente ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há 
situações, no entanto, em que o exercício da iniciativa de uma lei é 
reservado. Nessas hipóteses, apenas quem detém competência para 
propor o projeto de lei pode apresentá-lo. (grifou-se) 

 
 Com efeito, verifica-se que, em essência, o projeto de lei em análise revela a 

                                           
1  Art. 30. Compete aos Municípios: 
 I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
2  Art. 7º - A competência legislativa e administrativa do Município, estabelecida nas Constituições Federal e 
Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais. 
   
3  A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32. 
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função de dispor sobre a organização e funcionamento dos serviços públicos do Município, 
na medida em que visa a instituir um programa e dispõe sobre o Executivo, através dos 
órgãos competentes (o Departamento Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal 
de Bem-Estar Animal e o Centro de Castração – vide o art. 3º), ser o responsável pelo 
recebimento dos medicamentos, apreensões, aquisições, celebração de termos de 
ajustamentos de conduta e convênios e pela posterior destinação gratuita aos beneficiários. 
Ocorre que, a partir da execução das referidas ações se delineia a competência privativa do 
Prefeito para dispor sobre esta matéria.  
 

Outrossim, esclareça-se que na competência constitucionalmente delegada 
aos Municípios para dispor sobre a matéria em análise, o exercício de tal autonomia se dá 
mediante os limites da independência e harmonia entre os Poderes, consoante o postulado 
da independência e harmonia entre os Poderes, previsto na Constituição Federal e 
reproduzido no ordenamento jurídico dos demais entes federativos4.  
 

Parte-se do princípio de que a independência não pressupõe ingerência nos 
assuntos internos de um Poder pelo outro. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo orientou-se neste sentido, como demonstra a jurisprudência abaixo 
transcrita, aplicável no que couber ao caso em análise por ser muito semelhante: 
 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n.° 5.021/10, de Mogi 
Mirim, de iniciativa legislativa, que instituiu o banco de remédio, com o 
objetivo de formar estoque oriundo de doações de pessoas físicas e 
jurídicas, devendo funcionar em local próprio a ser designado pelo Poder 
Executivo. Criação de obrigações para a Administração Municipal. 
Ingerência indevida. Proposta que deveria partir do Executivo local. Vício 
de iniciativa configurado. Ofensa direta ao princípio da Separação dos 
Poderes, bem como aos artigos 5o e 47, II e XIV, ambos da Constituição 
Estadual. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Norma, ademais, que 
não indica a fonte de recursos. (TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 
0242226-22.2012.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 10/04/2013; Data de Registro: 18/04/2013) (grifou-se) 

 
 Tratando-se da formação de estoques de bens e equipamentos destinados 
ao bem-estar da população, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também se 
posiciona pela inviabilidade da iniciativa parlamentar, a teor da jurisprudência abaixo 
                                           
4  Constituição Federal: 
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: 
 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 
Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. 
 Lei Orgânica do Município de Carazinho: 
 Art. 3º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
 Parágrafo Único – Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuições e ao cidadão investido na função de um deles, o exercício de função em outro. (grifou-se) 
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transcrita a título de exemplo, aplicável no que couber ao caso em análise por semelhança: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 
3.032/2010 DO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS. CRIAÇÃO DE BANCO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. 
MATÉRIA ATINENTE AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. PROJETO APRESENTADO POR VEREADOR. VÍCIO FORMAL 
DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. Sobre o processo 
legislativo na esfera jurídica da União, o artigo 84, inciso VI, letra "a" da 
Constituição Federal atribui competência privativa ao Presidente da 
República, para dispor sobre a organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos. Por simetria, a regra se aplica aos 
Estados e aos Municípios. Assim, por tratar de matéria atinente ao 
funcionamento da administração municipal - criação de banco de 
materiais de construção, móveis, utensílios domésticos no âmbito do 
Município de Gravataí - e por ter sido apresentada por iniciativa do 
Poder Legislativo, padece de vício formal a Lei nº3.032/2010, do 
Município de Gravataí/RS. AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Nº 70040358459, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 
23/05/2011) (grifou-se)  

 
  Ademais, com a criação e execução do Programa Farmapet, a proposição 
cria despesas para o Executivo e não indica as respectivas fontes de recursos e dotações 
orçamentárias que suportarão referido programa. 
 
  Com relação à celebração de convênios e outros instrumentos pelo 
Executivo prevista no art. 5º do projeto de lei em exame, esclareça-se que estes são atos de 
gestão próprio deste Poder, não necessitando, em princípio, de autorização legislativa.  
 
 Esse é o entendimento de jurisprudência já consolidada. Como exemplo, 
cita-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADIn nº 177-9, interposta pelo Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e 
publicada no DJU em 25 de outubro de 1996, para declarar inconstitucional o § 2º do art. 82 
da Constituição Estadual, que determinava que os convênios “somente poderão ser postos 
em execução após aprovados pela Assembleia Legislativa”. Entenderam os julgadores que o 
dispositivo ofendia a harmonia e independência que deve nortear as relações entre Poderes 
municipais. O TJ/RS segue o mesmo entendimento de considerar inconstitucional a 
autorização legislativa para celebração de convênios, a exemplo da seguinte ementa de sua 
jurisprudência: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. 
Artigo 15, parte final, da Lei n.º 4.857, de 11 de novembro de 2011, que 
condiciona a contratação, parcerias ou convênio, para fins de instalação e 
operação de sistema de videomonitoramento em vias públicas, à prévia 
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autorização legislativa. Ingerência indevida que malfere os princípios da 
independência e harmonia entre os Poderes. A deliberação sobre tal 
matéria é de iniciativa exclusiva do Executivo. Sanção que não convalida o 
vício de iniciativa. Presença de vício de inconstitucionalidade formal 
insanável, por afronta aos artigos 10, 60, inciso II, alínea d, e 82, incisos III, 
VII e XXI, todos da Constituição Estadual combinados com o artigo 2º da 
Carta Federal. JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70050620251, Tribunal Pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/12/2012) (grifou-se) 

 
Destarte, infere-se ilegítima a iniciativa do Legislativo para o projeto de lei 

examinado, o que por si só já dispensa de outras análises materiais. 
 
 
 
III.  Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado pela via da iniciativa parlamentar, por se referir a matérias de competência  
reservada ao Executivo no Município, contrariando, assim, o princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes Municipais, as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do 
Município, além da orientação jurisprudencial. 
 

 Por ser meritório, a título de sugestão, pode-se adaptar o texto da 
proposição e propô-la sob a forma de Indicação ao Executivo, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, pois assim o Vereador preserva a autoria da proposição 
legislativa perante o agente político que detém competência para a matéria. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 
 

   
Roger Araújo Machado     Brunno Bossle 
OAB/RS 93.173B     OAB/RS 92.802 
Consultor do IGAM     Supervisor de Processos do IGAM 
 


