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Porto Alegre, 1º de agosto de 2019. 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 30.378/2019. 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca 
da viabilidade técnica e jurídica de Projeto de Lei Legislativo nº 69, de 2019, que tem 
por finalidade a instituição do programa Banco de Alimentos do Município de 
Carazinho. 
 
 
II.  De antemão cabe abordar que o IGAM, através da Orientação Técnica 
nº 17.782/2019, já analisou projeto de lei (Protocolo nº: 25335) com a mesma 
intenção. 
 
  Naquela oportunidade, ao abordar, então, acerca da instituição do 
programa Banco de alimentos, a aludida Orientação Técnica asseverou que por causar 
interferência direta na organização e no funcionamento da Administração Pública o 
Projeto de Lei analisado era tecnicamente inviável, já era proposto por parlamentar. 
Veja-se: 
 

“no caso concreto, a implementação do programa previsto no Projeto 
de Lei em comento, interfere diretamente na organização e 
funcionamento da administração, na medida em que, de forma 
expressa, delega atribuições à órgão vinculado ao Poder Executivo, 
tema da competência privativa do Prefeito, na forma do disposto na 
LOM em seus incisos III, VI e X do art. 53, e ainda em evidente afronta 
ao princípio da independência dos poderes.” 

 
 
 
III.  Da apreciação do caso ora trazido à análise (PL nº 69 - Protocolo nº: 
27483) em que pese não se vislumbre uma interferência expressa na organização e 
funcionamento da administração, de mesmo modo, contudo, a proposição não possui 
viabilidade técnica a proporcionar o seu trâmite em plenário. 
 
  Isso se deve em razão de que no Brasil há a Lei Federal nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que organiza a assistência social, indicando seus princípios, 
competências e condições de aplicabilidade. 
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  Nesta Lei, consta, por exemplo, em seu art. 15 que ao Município cabe, 
na área da assistência social, executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil (inciso III) e atender às ações 
assistências em caráter de urgência (inciso IV). Tais disposições remete para as 
atribuições do art. 53 da Lei Orgânica Municipal (incisos VI e X), no que se enquadra a 
organização e o funcionamento do serviço público de assistência social posicionam-se 
na alçada do Poder Executivo. 
 
   
 
 
IV. Diante do exposto, em conclusão, opina-se pela inviabilidade técnica e 
jurídica do Projeto de Lei apresentado para análise, posto que na forma em que é 
redigido possuí vício de origem do ponto de vista formal. 
 
  
  O IGAM permanece à disposição.  
 
 
 
 
 
Thiago Arnauld da Silva 
Consultor do IGAM 
OAB/RS 114.962 
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