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Porto Alegre, 13 de maio de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 19.642/2019. 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita ao IGAM Orientação 
Técnica acerca de Projeto de Lei, de origem no mesmo poder, que tem a seguinte ementa: 
Institui o Programa de Terapias Complementares Alternativas no Município de Carazinho. 
 
 
 
II. O Projeto de Lei em questão visa, portanto, criar programa que tem como 
objetivo disponibilizar Terapias Complementares Alternativas à população do Município de 
Carazinho, por meio da rede pública municipalizada do Sistema Único de Saúde – SUS, com 
vistas ao bem-estar e a melhoria da qualidade de vida, conforme se depreende da leitura do 
art. 1º do texto projetado. 
 
 Nesse sentido, cabe-se salientar que a criação de programas é matéria afeta 
ao Prefeito, conforme disposição constitucional encontrada no § 1º do art. 61 da 
Constituição Federal, posto que é ato característico de gerencia administrativa. 
 
 Portanto, inviável a proposição sob o ponto de vista da iniciativa para 
deflagrar o processo legislativo, tendo em vista 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 harmonia, motivo pelo qual a 
Constituição Federal estabeleceu determinadas matérias para as quais há reserva de 
iniciativa ao Chefe do Poder Executivo.  
 
 Ademais, 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, já que todas as terapias pretendidas irão demandar a contratação dos referidos 
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profissionais para que sejam atendidas as demandas, por parte do Poder Executivo.1 
 
 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.  
 
 
 
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.  
 
                           
                          O IGAM permanece à disposição.    
 
 
 
 

        
 
THIAGO ARNAULD DA SILVA    BRUNNO BOSSLE 
OAB/RS 114.962     OAB/RS 92.802 
Consultor Jurídico do IGAM    Supervisor de Processos 
 

                                           
1 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 ) 


