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Porto Alegre, 17 de junho de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 24.341/2019 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita ao IGAM orientação técnica acerca 
da viabilidade de Projeto de Lei de nº 41, de 2019, de origem Executivo, que tem por 
ementa: “Altera denominação de Secretaria Municipal.”. 
 
 
 
II. Como as secretarias municipais integram a funcionalidade da administração 
pública municipal, a iniciativa do Projeto de Lei, sob análise, encontra respaldo no art. 29 da 
Lei Orgânica Municipal de Carazinho onde consta que compete privativamente ao Prefeito 
iniciar o processo legislativo sobre matérias que disponham sobre criação, estruturação e 
atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública (inciso III). 
 
 
III.  Quanto ao conteúdo, em termos técnicos, embora viável a proposta 
apresentada no Projeto de Lei nº 41, na medida em que a denominação de órgãos 
vinculados ao governo municipal é da alçada da lei local, cumpre-se registrar, a uma que 
quanto ao nome indicado pelo Prefeito cabe à Câmara Municipal a respectiva deliberação 
sobre a conveniência e o interesse público de adotá-los; e a duas, que da forma como foi 
apresentada a proposição essa possui óbice a sua tramitação posto que não deveria ter sido 
tratada em lei esparsa. 
 
  Veja-se que o Município de Carazinho possui a Lei Municipal n° 7.321, de 31 
de março de 2011, que “Cria e altera Secretarias, extingue Departamento, altera, cria, 
transfere e extingue Cargos em Comissão e Funções Gratificadas na Organização 
Administrativa Básica do Município”. 
 
  Nesse contexto, deveria ter sido proposto projeto de lei que visasse a alterar 
o inciso VIII do art. 1º da referida norma local acompanhado ao final do termo (NR) para dar 
a nova denominação e ser acrescido o art. 2º-A para trazer as suas competências em 
atendimento, desta forma, ao que preleciona a Lei Complementar Federal nº 95, de 1998. 
 
  Portanto, o substitutivo presentemente indicado pode ser proposto pelo 
Poder Executivo por meio de Mensagem Retificativa, ou, por se tratar de alterações 
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relacionadas à técnica legislativa, pela Comissão de Justiça e Finanças, a fim de adequar a 
matéria ao que determina a LC nº 95, de 1998:                         
 
 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº     , DE __ DE ________DE 2019 
 

Altera o inciso VIII do art. 1º da Lei n° 7.321, de 31 de 
março de 2011, que “Cria e altera Secretarias, extingue 
Departamento, altera, cria, transfere e extingue Cargos 
em Comissão e Funções Gratificadas na Organização 
Administrativa Básica do Município”, para dar nova 
denominação Secretaria Municipal de Assistência e 
Promoção Social, acrescenta o art. 2º-A e dá outras 
providências. 

 
 Art. 1º Altera o inciso VIII do art. 1º da Lei n° 7.321, de 31 de março de 2011, 
que “Cria e altera Secretarias, extingue Departamento, altera, cria, transfere e 
extingue Cargos em Comissão e Funções Gratificadas na Organização 
Administrativa Básica do Município”, que passa a constar com a redação que segue: 
 

“Art. 1º (...)  
(...) 
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; (NR)” 

  
 Art. 2º Altera a Lei n° 7.321, de 2011, para acrescentar o art. 2º-A, conforme 
redação que segue: 
 

“Art. 2º-A. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é o 
órgão encarregado do desenvolvimento , articulação e promoção de 
projetos, serviços e Programas socioassistenciais através de ações e 
políticas que visam a inclusão social, transferência de renda com 
condicionalidades atendendo de forma sistematizada aos usuários 
através do Programa Bolsa-família, CRAS, CREAS, Casa de 
Acolhimento, Serviço de Família Acolhedora, Programa Semear, 
Avaliação e Gestão da Informação, Programa Criança Feliz, Programa 
Primeira Infância Melhor-PIM.” 

 
 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 
 

   O IGAM permanece à disposição.    
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