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Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019. 
 
 
  
 
Orientação Técnica IGAM nº 57.951/2019. 
 
    
I.   A Câmara de Vereadores de Carazinho formula o seguinte questionamento: 
Altera a redação do parágrafo único do artigo 190 da Lei Complementar nº 003/85 que 
institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências. 
 
                         Passamos a analisar o que segue:   
 
II.   O Poder Legislativo de Carazinho, solicita questionamento quanto a alteração 
do parágrafo único do artigo 190 da Lei Complementar nº 003/85 (Código de Posturas) do 
Município.   
                        Primeiramente, nos vale definir que o Código de Posturas tem a finalidade de 
estabelecer as medidas de polícia administrativa a cargo do Município em matéria de 
higiene pública, do bem-estar público, da localização e funcionamento das empresas 
industriais, comerciais e prestadoras de serviços, ambulantes e ocupantes de logradouros 
públicos, bem como as correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal 
e os munícipes. 
          
                         Em razão do poder de polícia administrativa do Município, a Lei Orgânica de 
Carazinho, em seu art. 29, Incisos I, III e IV bem como o art. 53, Incisos VI e XXI,               
estabelecem que qualquer criação, estruturação, atribuições às secretarias, departamentos 
e órgãos da administração pública são de iniciativa privativa do Prefeito bem como, no 
tocante aos tributos que devem ser cobrados a título de multas por ora atribuídas.         
 
  
                           Assim, o Parlamentar com a proposta de alterar o parágrafo único do artigo 
190, do Código de Posturas do Município ou seja, quando pretende notificar o proprietário 
do imóvel para no prazo de 15 dias, limpar o imóvel, devendo informar a efetuação do 
mesmo ou ainda solicitar a prorrogação deste prazo uma vez, por igual período mediante 
solicitação do proprietário e em caso de não o fazendo no prazo estipulado incidirá na 
aplicação de multa cabível, conforme previsto no art. 192, em caso de reincidência haverá a 
imposição de penalidade acrescida em 20%, com certeza incorre no poder de polícia 
administrativa do município. 
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III.                          Então, nos cabe informar que a função precípua do Poder Legislativo cabe 
à elaboração de normas de conduta de caráter genérico e abstrato, não governa o 
Município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no 
prefeito. O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório e o Executivo consubstancia 
os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração. 
 
                                  Logo, pelo exposto, em resposta à Consulente, somos da Orientação 
Técnica pela inviabilidade do Parlamentar alterar o Código de Posturas do Município, pois 
cabe ao Prefeito dentro de suas privativas competências.  
 
            
 
                                  O IGAM permanece à disposição. 
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