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Porto Alegre, 5 de agosto de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 31.278/2019. 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação sobre o 
Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2019, de origem do Poder Executivo, que tem por 
ementa: “Institui o Sistema Municipal de Desporto, revoga a Lei Municipal n°1.863/1966 e 
dá outras providências.”. 

 

 
 
 
II. De plano, cumpre referir que o assunto foi objeto de análise da Orientação 
Técnica IGAM nº 28.904, de 2019, a qual se reporta, evitando tautologia. 
 
 Deste modo, ao Município possui competência para legislar sobre assuntos 
de interesse local, conforme o art. 30 da Constituição Federal e ingressa na competência 
concorrente para legislar sobre desporto, nos termos do inciso IX do art. 24. 
 
  A Constituição Federal destaca, ainda, uma seção específica para dispor 
sobre a política de desporto e o interliga a outras políticas: 

 
 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

....... 
 

SEÇÃO III 
DO DESPORTO 

 
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-
formais, como direito de cada um, observados: 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
a sua organização e funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- 
profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 
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§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei. 
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados 
da instauração do processo, para proferir decisão final. 
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...) 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, 
não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, 
desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 
desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial 
integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas 
por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 
                (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017) 

 
 
 
 
III.  A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências” estabelece: 

 
Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, 
respeitadas as normas estabelecidas nesta Lei e a observância do processo 
eleitoral. 
Parágrafo único.  Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios 
de desporto, observado o disposto nesta Lei e, no que couber, na 
legislação do respectivo Estado.                   (Redação dada pela Lei nº 
12.395, de 2011). 

 

 Assim, em se tratando de uma política sistêmica, tem por base a colaboração 
entre os entes federados (União, Estados e Municípios), mas com ênfase em municipalizar. 
 
              Atua de forma multidisciplinar, democrática e inclusiva. Deve buscar 
parcerias entre as entidades da sociedade civil, instituições públicas e privadas, para atingir 
os objetivos educacionais, a participação, acessibilidade, descentralização, de forma 
intersetorial e multidisciplinar não somente de ações esportivas, como também de lazer. 
 
 
 
 
IV.  Realizadas as referências acerca da competência material, note-se que se 
encontra atendida a iniciativa legislativa. Quanto à espécie legislativa, em regra, não 
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necessitaria tratar-se de lei complementar, porém considerando o previsto no inciso IX do 
art. 28 da Lei Orgânica Municipal, é cabível a interpretação de adoção da espécie. 
 
 
 

  
V. Em linhas gerais, a política está voltada aos princípios, diretrizes e objetivos 
do sistema de desporto. É preciso, porém, realizar algumas observações, pois na política 
projetada se discorre sobre investimento na formação de profissionais do esporte, não 
podendo se confundir com repasses para categorias profissionais, pois todo repasse de 
recurso público deve se atrelar ao interesse público. 
  

              Não se perca de vista que, ao se mencionar o interesse público, se atrelam 
também todos os princípios de gestão do Estado. A concessão de contribuição financeira ou 
auxílio para as entidades esportivas ou atletas não poderá ser destinada às despesas de 
atividades desportivas de caráter profissional, para pessoas capacitadas para disputa de alto 
padrão, vinculado ao cunho comercial1.  
 

Neste sentido segue o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
com relação ao repasse de recursos para times de profissionais: 
 

Tipo Processo RECURSO DE EMBARGOS 
Número 000791-02.00/04-9  
Exercício 2000 
Anexos  001629-02.00/01-2 
Data  30/03/2005 
Publicação  02/08/2005  Boletim 545/2005 
(...) 
Por conseguinte, sigo em termos gerais a posição do Órgão Técnico 
desta Casa quando manifesta que "ainda que o Clube em questão 
tenha despendido mais recursos com as atividades citadas, não 
restou comprovado que os R$ 20.000,00 foram integralmente 
utilizados com o esporte amador e demais objetivos de cunho 
amadorístico, não utilizados para benefício do esporte 
profissional, que não possuía respaldo legal para aplicação de 

                                           
1 ADMINISTRATIVO. ACAO CIVIL PUBLICA. CAMARA DE VEREADORES. LEGITIMACAO PASSIVA. REMESSA DE 
PROJETO DE LEI PELO EXETUTIVO E APROVADO PELO LEGISLATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE DESPORTE. AUSENCIA DE PROVA DO CARATER 
ASSISTENCIAL E OU CULTURAL DA ENTIDADE DESPORTIVA FAVORECIDA. ATO, EMBORA LEGAL, IMORAL E LESIVO 
AO TESOURO DO MUNICIPIO. PROCEDENCIA DA ACAO. TEM LEGITIMACAO A CAMARA DE VEREADORES PARA 
ESTAR EM JUIZO NA DEFESA DE SUAS PRERROOGATIVAS FUNCIONAIS E DE SEUS INTERESSES PECULIARES OS ATOS 
DA ADMINISTRACAO PUBLICA, ALEM DE LEGAIS, DEBEM ESTAR ENVOLTOS PELO MANTO DA IMPESSOALIDADE E 
DA MORALIDADE E NAO LESAR AOS COFRES DO ESTADO, LATO SENSU. O PAGAMENTO DE DESPESAS COM 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE FUTEBOL PELO MUNICIPIO FERE O PRINCIPIO DA 
IMPESSOALIDADE, LESA OS COFRES PUBLICOS E REFOGE DO INTERESSE SOCIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENCA 
CONFIRMADA. (Apelação Cível No 594105751, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Celeste 
Vicente Rovani, Julgado em 26/04/1995). 
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recursos públicos." 
Pelo exposto, acompanhando a posição esposada, quer pelo 
Setor Técnico, quer pelo Agente Ministerial, SOU pelo 
CONHECIMENTO do presente Recurso de Embargos, e no 
mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.  

 
  Evidentemente os times profissionais ou os atletas profissionais tem por 
finalidade o lucro e não o fim social. Por essa razão, os repasses serão permitidos nas 
situações relacionadas a esporte amador, situações que se relacionem com fins sociais e com 
as políticas públicas. 
 
 Recomenda-se que sejam avaliadas as leis municipais mencionadas no art. 6 
do texto projetado pela comissão parlamentar competente para análise de compatibilidade 
com o novo texto. Inexistindo compatibilidade em algum ponto, cumpre gestionar junto ao 
Poder Executivo para adequação. 
 
 
 
 
VI.          Ainda é relevante dizer que os conselhos municipais são órgãos paritários, 
constituem o chamado “controle social”, expressão do princípio da participação política, 
instâncias sem personalidade jurídica própria, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras das 
políticas públicas, para assessoramento ao Executivo, com composição de agentes de vários 
setores da sociedade, e que atuam mediante apoio técnico e financeiro do órgão a que se 
vinculam. Deste modo, é o legislador local que estabelecerá se a função do respectivo 
conselho será deliberativa ou consultiva ou fiscalizadora. Ainda, poderá ter as três funções, 
adotando uma para cada tipo de matéria. Por exemplo, para determinados assunto será 
consultivo, para outros deliberativo. Outras funções podem ser previstas, desde que 
atreladas ao instituto. A matéria é para ser estabelecida em âmbito local, através da 
legislação e da regulamentação no regimento interno do conselho.  
 

            Acerca de Conselhos Municipais o IGAM disponibiliza o texto “Os Conselhos 
de Direitos nos Municípios”, no ícone “Informativos”, na pasta “Direitos Coletivos e Sociais”.  
 
                          Para o disposto no art. 11, alínea “e” do texto projetado, lembra-se que sendo 
o conselho em número ímpar, precisa ter a maioria dos integrantes composta por membros 
da sociedade civil. Os representantes do Poder Executivo devem ser ligados à administração 
pública municipal e os membros da sociedade devem atender às normas de direito público, 
não se designando conselhos de classe, a exemplo da OAB ou entidades que tenham 
vedação constitucional. 
 

            Observou-se a questão da paridade na composição do conselho, que fora 
atendida em parte, pois restou indevida a indicação de membro de Conselho Regional. É 
devido apontar que é vedada a composição de conselho municipal com entidades 
integrantes de outros entes federados ou de órgãos alheios ao peculiar interesse municipal:  
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE RODEIO 
BONITO. LEI N.º 2.608/06. CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVISÃO DE INTEGRANTES DE 
ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ESFERA ESTADUAL. Lei municipal prevendo a 
participação de integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Ordem dos Advogados do Brasil e de órgãos públicos estaduais na 
composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Previsão de obrigações de representação de órgãos alheios 
ao peculiar interesse municipal, sobre cuja atividade é defeso à norma 
citadina dispor. Violação aos arts. 8º e 13 da Constituição Estadual, e art. 
30, I e II, da Constituição Federal. Agressão à independência dos poderes. 
Inconstitucionalidade. JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70043548452, Tribunal Pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 
10/10/2011) (Grifou-se). 

 
                Assim, não se tem por devida a inserção de membro de entidades que não 
interagem diretamente com o interesse municipal como Conselho Regional de Educação 
Física e outros. 
 
 Por fim, a proposição precisa passar por revisão no que diz respeito à técnica 
legislativa, conforme previsto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 19982, que 
atende à diretriz do parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal3. 
 
 
 
 
VII.         Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
Complementar nº 6, de 2019, depende da verificação das ponderações realizadas nesta 
Orientação Técnica, especialmente com relação ao Conselho Municipal, estando presentes 
os requisitos de admissibilidade. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 

        
Rita de Cássia Oliveira                            
OAB/RS 42.721                                
Consultora do IGAM                                 

                                           
2 Que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona. 
3 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
(...) 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 
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