
Porto Alegre, 1º de agosto de 2019.

Orientação Técnica IGAM nº 30.475/2019

I. O Poder Legisla vo do Município de Carazinho, por meio da servidora
Viviane Muller Menezes, solicita análise e orientações acerca do Projeto de Lei nº 52, de
2019, oriundo do Poder Execu vo, que tem como ementa: “Inclui incisos ao Art. 3º e
Parágrafo ao Art. 6º da Lei Municipal nº 6.774/08”.

II. Preliminarmente, a matéria encontra-se prevista nas competências
legisla vas conferidas aos Municípios, conforme dispõem a Cons tuição Federal1 e a Lei
Orgânica Municipal2 quanto à autonomia deste ente federa vo para dispor sobre matérias
de interesse local.

Da mesma forma, embora a rigor, os Conselhos não sejam órgãos municipais
no sen do estrito da palavra, à semelhança como são secretarias e autarquias, são instâncias
de assessoramento do Execu vo, portanto, referem-se à organização e funcionamento dos
serviços públicos locais, depreendendo-se legí ma a inicia va do Poder Execu vo, também
nos termos da Lei Orgânica do Município3.

III. Feitos esses esclarecimentos preliminares, sob o ponto de vista material os
conselhos municipais cons tuem o chamado “controle social”, expressão do princípio da

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Art. 7º - A competência legisla va e administra va do Município, estabelecida nas Cons tuições Federal e
Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.

3 Art. 29 São de inicia va do Prefeito as leis que disponham sobre: 
(…)
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração

pública;
(…)
Art. 53 – Compete priva vamente ao Prefeito:
(…)
VI – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;
(…)
X – planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;
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par cipação polí ca, instâncias sem personalidade jurídica própria, consul vas, delibera vas
e fiscalizadoras das polí cas públicas, para assessoramento ao Execu vo, compostos de
agentes de vários setores da sociedade, e que atuam mediante apoio técnico e financeiro do
órgão a que se vinculam. De se salientar, outrossim, que em nível municipal, a condução das
polí cas públicas pelos respec vos Conselhos, chega ao nível mais próximo dos cidadãos.

Em linhas gerais, as atribuições de cada conselho municipal dependerão das
polí cas públicas a que se referem e das peculiaridades do Município. Porém, como regra,
todo conselho municipal tem como atribuições: assessorar na execução da polí ca pública;
deliberar sobre qualquer matéria referente à polí ca pública de que trata; propor ao
Execu vo a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros
ajustes obje vando o desempenho de suas atribuições; opinar, deliberar e fiscalizar sobre a
aplicação dos recursos do Fundo Municipal (executor); elaborar e encaminhar ao Execu vo
proposta orçamentária referente às polí cas públicas; propor ao Execu vo a realização de
estudos e pesquisas; es mular a par cipação da sociedade nas polí cas públicas; elaborar e
alterar o Regimento Interno do Conselho; expedir normas no âmbito de sua competência.

No caso em análise, trata-se de alterações que decorrem de orientação do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão de controle externo, para os
Municípios, e dizem respeito ao papel do Conselho Municipal de Trânsito para auxílio ao
Execu vo quanto a processos de revisão e reajuste de preços públicos daqueles serviços que
são objeto de concessão, realização de reuniões para deliberações, bem como, ainda, sem
descuidar do aspecto da imparcialidade das pessoas que estão inves dos na função de
conselheiros, pois se es verem na condição de interessados diretos nos assuntos tratados
deverão se abster de manifestações e votações.

IV. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade do Projeto de Lei nº 52, de
2019, podendo então seguir os demais trâmites do processo legisla vo até deliberação de
mérito do Plenário desta Casa de Leis.

O IGAM permanece à disposição.

   
Roger Araújo Machado
OAB/RS 93.173B
Consultor do IGAM

Rua dos Andradas, 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900
Fone: 51 3211.1527 - e-mail: igam@igam.com.br  -  Site: www.igam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
2


