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        Porto Alegre, 9 de outubro de 2019. 
    
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 47.661/2019.  
   
 
 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho solicita análise sobre a constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei, sob o nº de Protocolo nº 28314, de 2019, que “Dispõe sobre o 
atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia em locais que especifica e dá outras 
providências”. 
  
  
 
II.  Quanto ao conteúdo do Projeto de Lei, em análise, não há óbice constitucional 
para que, em lei local, seja instituído atendimento preferencial para os portadores de 
fibromialgia considerando que não se está criando qualquer ônus aos empreendimentos 
comerciais e de prestação de serviços. 
 
  Ademais, na medida em que não há a pretensão de se dispor sobre a organização 
da Administração Municipal, isto é, sobre temas que se referem com o planejamento e a 
execução dos serviços públicos municipais, bem como que não se está incluindo sequer novas 
atribuições ou responsabilidades aos órgãos da Administração Pública para a execução da 
medida aqui pretendida não se identifica configuração de inconstitucionalidade por esta ter sido 
editada pela mão parlamentar. 
 
  Veja-se, nesse sentido, inclusive referente ao que está disposto no art. 3º, que 
conforme decisão do STF1, “o mero fato de a norma estar direcionada para o Poder Executivo, 
por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa” do Prefeito, portanto, no caso, não 
incide a vedação constitucional do art. 61, § 1º, inciso II da Constituição Federal. 
 
 A ressalva, no entanto, é quanto ao que disposto no art. 4º do Projeto de Lei, pois 
o mesmo não se justifica. É inócuo fazer constar em lei que as despesas geradas por ela serão 
suportadas por dotações orçamentárias próprias, razão pela qual, no aspecto técnico, não se faz 
necessário, sugerindo-se, deste modo, a sua retirada do PL. 
 
 
  

                                           
1  Ação julgada improcedente. (ADI 2444, Relator (a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) 
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III.  Pelo exposto, entende-se que o Projeto de Lei, ora analisado, mostra-se tecnica e 
juridicamente apto a se submeter à respectiva apreciação legislativa, cabendo ao Plenário da 
Câmara, decidir sobre a conveniência e a oportunidade da medida proposta, com a ressalva para 
que se retire o art. 4º e se renumere o artigo subsequente. 
 
   O IGAM permanece à disposição. 
 
  
THIAGO ARNAULD DA SILVA      EVERTON MENEGAES PAIM  
Consultor Jurídico do IGAM       Consultor Jurídico do IGAM 
OAB/RS Nº 114.962       OAB/RS 31.446             


