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Porto Alegre, 1º de agosto de 2019. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 30.386/2019.   
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita, ao IGAM, 
orientação técnica quanto a viabilidade do Projeto de Lei que Institui no Município de 
Carazinho, a Semana Municipal de Conscientização do Descarte Responsável do Lixo. 
 
 
 
II.   O Projeto de Lei sob análise, possui o objetivo da instituição de 
semana de conscientização do descarte responsável do lixo no município de 
Carazinho, de autoria de vereador. 
 

O assunto demanda análise quanto a quem compete deflagrar o 
processo legislativo. Deste modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de 
Repercussão Geral de nº 917 com origem no ARE 878.911/RJ, que lei apresentada 
por edil que, por sua vez, não trate de tema de servidores públicos e seus regimes, 
ainda que crie despesas para a Administração Pública, não apresenta vicio de 
constitucionalidade formal, pois não há usurpação da competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo. 
 
   Portanto, nada obsta quanto a apresentação de Projeto de Lei que 
estabelece no Município semana de conscientização do descarte responsável de lixo, 
por via parlamentar, não havendo infringência da reserva de competência do Chefe 
do Poder Executivo. Todavia, o inciso VI do art.2º da proposição, estabelece a 
realização de diretrizes referentes as atividades de conscientização que devem ser 
realizadas pela Prefeitura, interferindo assim, na governabilidade deste órgão. Deste 
modo, sugere-se a supressão do texto bem como ações coletivas de limpeza em 
espaços públicos do Município, entre outras atividades, om intuito de não prejudicar 
a proposição.  Ademais, no Município, há regulamentação quanto ao caso específico, 
por intermédio do Projeto de Lei nº 84 de 20191, que Institui a Semana Municipal de 
Limpeza Comunitária. Por fim, o art. 3º do presente Projeto de Lei, o qual impõe ao 
Poder Executivo regulamentação no que dispuser o presente ato normativo, é 

                                           

1 Em pesquisa no site do Poder Legislativo, não foi encontrado a etapa final do processo legislativo com a devida 

sanção da norma. 
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estabelecido, mais uma vez, atividade atinente a este, o que recaí na independência 
dos Poderes, prevista no art. 2º da Constituição Federal2. 
 
 
 
III.   Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade do Projeto de Lei que 
Institui no Município de Carazinho, a Semana Municipal de Conscientização do 
Descarte Responsável do Lixo, resta condicionada as alterações no inciso VI do art. 
2º, bem como a supressão da disposição do art. 3º, conforme disposto na presente 
Orientação Técnica.  
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
 
 
 
    VANESSA LOPEZ PEDROZO DEMETRIO                
    Supervisora Adjunta do Jurídico do IGAM 
     OAB/RS 104.401   
 
  

 
FELIPE MARÇAL 

Bacharel em Direito 
Assistente de Pesquisa IGAM 

                                           

2 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 


