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 Porto Alegre, 14 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 32.636/2019. 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita análise e orientação 
quanto ao Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, cuja ementa versa: “Obriga bares, 
restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação 
de risco.” 
 
 
 
II. Sob a ótica da iniciativa legislativa, destaca-se que o Município possui 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e 
prestar os serviços públicos de interesse local (art. 30, I, Constituição da República). Além 
disso, é de competência comum dos entes federativos proporcionar os meios de acesso à 
educação e à cultura, e combater as causas e fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, V e X, Constituição da República).  
 
 Observa-se que, na obra “A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia”, 
André Leandro Barbi de Souza1 ensina o seguinte: 

A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se 
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa permanente 
ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há situações, no entanto, em que 
o exercício da iniciativa de uma lei é reservado. Nessas hipóteses, apenas quem 
detém competência para propor o projeto de lei pode apresentá-lo. (grifou-se) 

 Da análise do texto apresentado, é possível concluir que o projeto de lei é 
viável, uma vez que não invade a competência do Chefe do Poder Executivo. 
  

Ainda, conhece-se o fato em que demais municípios e estados já existem leis 
sancionadas, como, por exemplo, a Lei Estadual do Rio de Janeiro, Lei nº 8.378, de 2019, de 
iniciativa do parlamento nos exatos moldes da proposição ora analisada e, em âmbito 
municipal, por exemplo, a Lei Ordinária nº 3.065, de 2019 de Campo Largo, Paraná. 

 

                                                 
1  A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32. 
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 Diante de tal realidade, entende-se que a iniciativa para a regulação nos 
termos propostos possa ser exercida por vereadora, não incorrendo em vício de iniciativa. 
 
 
 
 
III.  No que concerne aos aspectos materiais tratados na proposição verifica-se 
que seu objeto se encontra alicerçado no Decreto Federal n° 1.973, de 1996, que promulgou 
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, o 
qual, em seu art.3º, estabelece que “Toda mulher tem direito a uma vida Livre de violência, 
tanto na esfera pública como na esfera privada”, uma vez que tal agressão constitui afronta 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, preceito estabelecido como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito pelo art.  1º, III, da Carta Federal. 

 
Aproveita-se o ensejo e recomenda-se a leitura do “Guia para a construção e 

implementação de planos estaduais e municipais de políticas para as mulheres”2. 
 

            Acerca da política para a mulher recomenda-se a leitura dos seguintes textos 
disponibilizados pelo IGAM3: “Dez Anos da Lei Maria da Penha e a Importância das Políticas 
para o Empoderamento da Mulher” e “Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres 
e os desafios para os Municípios”. 
  
 
 
IV.  Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade do projeto de lei apresentado, 
podendo seguir a tramitação regular conforme disposição do Regimento Interno da Casa. 
 

O IGAM permanece à disposição.  

                                        
     Keitel Amaral    Brunno Bossle 
    OAB/RS 102.781  OAB/RS 92.802  
    Consultora do IGAM    Supervisor jurídico do IGAM  

 
   
 

                                                 
2http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2012/guia-para-construcao-e-implementacao-de-
ppm 
3 http://www.igam.com.br/area-logada-download-de-informativos-busca 


