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Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 60.673/2019. 
 
 
 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho solicita orientação acerca da Emenda 
proposta que visa alterar a redação dos incisos II e III e acrescenta inciso IV no art. 14 
proposta pelo art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 009/19. 

 
 
II.               Preliminarmente, importa registrar que a matéria objeto da LC nº 115, 
de 2007, na forma do disposto no art. 29, inciso III1 da Lei Orgânica do Município, é da 
iniciativa privativa do Prefeito, na medida em que está relacionada à criação, 
estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública. 
 
 Assim, os mesmos requisitos que devem ser atendidos na proposição 
principal, precisam ser observados nas proposições acessórias. 
 

Acerca das matérias de iniciativa privativa do Prefeito, necessário 
destacar que a emenda, considerada como acessória ao projeto, deve seguir as 
mesmas regras do processo legislativo, inclusive, e primordialmente, o regramento 
que norteia a iniciativa. Cumpre lembrar: as leis de iniciativa privativa do Prefeito são 
aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara de Vereadores. 
 

O que se extrai, por exemplo, da decisão de repercussão geral no 
recurso extraordinário com agravo nº 878.911, do STF, que cuida dos limites da 
iniciativa do parlamentar municipal, é que as medidas pretendidas não podem recair 
sobre servidores (cargos, carreira, remuneração) ou não se vislumbra fixação 
atribuições ou mesmo interferência no funcionamento (serviços) e nas condições de 
governabilidade. 
 
    A apresentação de propostas de emendas cabe a qualquer vereador ou 
a qualquer das comissões legislativas da Câmara. Podem ser supressivas, substitutivas, 
aditivas ou modificativas, conforme visem, respectivamente, a eliminar, substituir, 
acrescer ou alterar qualquer disposição do original. 

 
1Art. 29. É de competência privativa do Prefeito: (...) 
 III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública; 
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               Todavia, a capacidade de propor emendas possui óbice capaz de afetar 
sua viabilidade. As emendas que apresentem alterações substanciais em projetos de 
leis de iniciativa privativa do Poder Executivo são consideradas inconstitucionais. 
 
   Hely Lopes Meirelles2 preceitua que, nos casos em que a iniciativa seja 
privativa, não só o início do processo por Vereador está vedado, como também a 
proposição de emendas que o modifiquem. Complementa-se:  
 

A iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto ao seu 
titular, possibilita-lhe a retirada a qualquer momento antes da votação e 
limita qualitativa e quantitativamente o poder de emenda para que não 
se desfigure nem se amplie o projeto original; só o autor pode oferecer 
modificações substanciais, através de mensagem aditiva. No mais, sujeita-
se à tramitação regimental em situação idêntica à dos outros projetos, 
advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à irremediável 
nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção ou promulgação de quem 
poderia oferecer o projeto. (grifou-se) 
   

  Assim, quando falta o poder de iniciativa, falta a competência para 
emendar. Porém, importa salientar que o Legislativo pode apresentar emendas, desde 
que elas não desnaturem a proposta inicial nem confiram ao projeto ordenamentos 
diversos e passíveis de regramento somente pelo Executivo. Caio Tácito3 assevera: 
 

Dentro do círculo da proposta do Executivo poder-se-á exercer o direito de 
emenda, inclusive para suprir as omissões ou deficiências verificadas no 
curso da elaboração legislativa. O que repugna ao espírito da regra 
constitucional é a aceitação de que, vencido o obstáculo inicial da proposta 
do governo, possa o Legislativo modificá-la com absoluta liberdade de 
criação, transmudando-lhe o alcance e a substância para estabelecer 
situações que, explícita ou implicitamente, não se continham na iniciativa 
governamental.  

 
  Desta forma, as emendas podem ser apresentadas por Vereadores, 
desde que não configurem o aumento de despesas ou interferência em atividade 
administrativa do Executivo. 
 
  No caso em tela, a Emenda busca alterar a composição do Conselho 
Deliberativo do PREVICARAZINHO previamente desenhado pelo Chefe do Executivo. 
Tendo em vista que o a estruturação dos órgãos que compõem a administração pública 
é de competência do Prefeito, tal emenda é inconstitucional. 
 

             Neste sentido o IGAM editou o seguinte texto em seus Informativos: 
 

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 701. 
3 TÁCITO, Caio. Poder de iniciativa e Poder de emenda. In: RDA 28/51. 
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“Apresentação de Emendas em Projetos de Lei de Iniciativa do Executivo”4. 
 
 
III.                    Dito isto, tem-se que, em que pese o poder de emendar seja inerente ao 
exercício da atividade parlamentar, quando se tratar de matéria da iniciativa privativa 
do Prefeito, a emenda parlamentar não poderá desfigurar nem ampliar o projeto 
original. No caso em análise, a emenda busca alterar a composição do Conselho 
Deliberativo do PREVICARAZINHO, que consiste em matéria de iniciativa privativa do 
Prefeito. Dessa forma, tal emenda é inconstitucional. 
 
  O IGAM permanece à disposição.   
 

                   
KARLA POLINA ALBUQUERQUE SILVEIRA                     DANIEL PIRES CHRISTOFOLI       
OAB/RS: 80764/B                                                                     OAB/RS 71.737                                         
Consultora Jurídica do IGAM                                             Consultor do IGAM                          
 

 
4 http://www.igam.com.br/upload/intranet/produtos/apresentacao-de-emendas-em-projetos-de-lei-de-
iniciativa-do-executivo.pdf 


