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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
184/2019

Matéria: PLL 72/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO DE 
LEI. AUTORIA DE VEREADOR. OBRIGA 
ESTABELECIMENTOS A PRESTAR AUXÍLIO A 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO. VÍCIOS 
EXISTENTES. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM 
RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do PLL n° 72/2019. de autoria da 
vereadora Janete Ross de Oliveira - PSB, que Obra bares, restaurantes e casas noturnas 
a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei obriga bares, casas noturnas, restaurantes a adotar 
medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco, mediante 
acompanhamento até o carro e/ou outro meio de transporte ou comunicação à polícia. 
Obriga, ainda, a fixação de cartazes nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do 
local, informando a disponibilidade do estabelecimento para auxiliar a mulher em situação 
de risco. Por fim, obriga os estabelecimentos a treinar e a capacitar todos os seus 
funcionários.

Segundo a exposição de motivos:

O projeto de lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem 
medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco nos 
estabelecimentos afirma que á ajuda será prestada pelo local mediante a oferta de 
acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. 
Para isso, serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos ou em 
qualquer ambiente do local, informando da disponibilidade do estabelecimento 
para o auxílio à mulher que se sinta em situação de risco e outros mecanismos 
que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem 
ser utilizados, além de treinamento e capacitação de funcionários dos 
estabelecimentos previstos em lei. É extremamente importante que todos os 
setores da sociedade, diante da exposição à violência em que mulheres, jovens, 
crianças, especialmente as mulheres negras são submetidas, busquem iniciativas 
protetivas que possam mitigar minimamente o crescimento da violência e 
estabeleçam ações preventivas que obstruam o avanço ou condutas violentas 
contra as mulheres. Para as mulheres, a legislação traz uma segurança maior, 
caso algo dê errado na comemoração da noite. É importante ter o amparo, porque 
as vezes pode acontecer das mulheres serem enganadas; é algo que estão 
sujeitas nas redes sociais. Tendo bom senso sabemos que poderemos contar com 
o apoio dos funcionários do estabelecimento e ter uma legislação é essencial para 
que as mulheres se sintam um pouco mais seguras e tranquilas, Diante do
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exposto solicito o apoio dos ilustres vereadores para aprovação desta preposição 
ora apresentado, de grande relevância social.

Preliminarmente.

A competência material e a iniciativa legislativa estão corretas, 
visto a existência de nítido interesse local e não envolver matéria cuja competência seja 
privativa do Prefeito Municipal1.

O instrumento utilizado, por outro lado, mostra-se incorreto, uma 
vez se tratar do chamado poder de polícia, matéria que deve ser veiculada no Código de 
Posturas, ou seja, em lei complementar2:

Sobre o poder de polícia, aliás, prevê o Código Tributário Nacional:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades económicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n° 31, de 1966)

1 (CF/1988) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 • legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III • instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso. do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre; I - criação, transformação ou extinção de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; II - servidores 
públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; III - criação, estruturação e atribuições das 
secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública; IV - matéria orçamentária e tributária e a que 
autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
2 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1o Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos projetos.

(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 20061
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Assim, ao restringir a livre iniciativa dos estabelecimentos em prol 
dos direitos da mulher, é inegável que a proposição envolve o poder de polícia, que, 
conforme já dito, possui veículo normativo próprio (Código de Posturas), mostrando-se 
pertinente, até mesmo, prever sanções para o caso de descumprimento. ________

No mais.

A despeito de o projeto de lei não coibir propriamente a violência à 
mulher no contexto doméstico e familiar, na forma do art. 226, § 8o, da CF/1988 e da Lei 
Federal n° 11.340, de 7 agosto de 2006, que Cria mecanismo para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, é indiscutível que possui também guarida 
constitucional, sobretudo no fundamento da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 
1o, III) e nos direitos fundamentais (CF/1988, art. 5o, caput).

Por fim, recomenda-se que o projeto de lei faça a devida 
conceituação do que seja situação de risco, como forma de eliminar lacunas e plúrimas 
interpretações._______________________________________________________________

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela 
viabilidade técnico-jurídica do PLL n° 72/2019, desde que atendidas às ressalvas acima 
circuladas.

É o fundamento.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 19 de agosto de 2019.

Luís Fernando iGourscheid
Procurador do Poper Legislativo 
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