
 

 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 
1 

 

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2019. 
 
 

Orientação Técnica IGAM nº 60.021/2019. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação técnica quanto a viabilidade 
do Projeto de Lei de origem parlamentar que dispõe sobre homenagem à Pessoa com Deficiência 
Destaque no Município de Carazinho. 
 
 
 
II.   Precipuamente, destaca-se que a matéria em comento possui interesse local, 
consoante as diretrizes do inciso I do art. 30 da Constituição Federal1. A Lei Orgânica, por sua vez, 
não estabelece competência privativa, tanto para o Poder Legislativo2 quanto ao Poder 
Executivo3, de criar, bem como conceder títulos honoríficos a cidadãos. Neste sentido, quanto a 
deflagração do processo legislativo, nada obsta que o vereador apresente a proposição. Todavia, 
ressalta-se que deverá ser verificada a existência de normativa local que trate da matéria, eis que 
não foi encontrado tal diploma na base legal do município.  
 
  No que trata a espécie legislativa, encontra-se adequada a criação da homenagem 
por lei, bem como a sua concessão mediante decreto legislativo, conforme a doutrina de Hely 
Lopes Meirelles, que assim discorre:  

 
Decreto legislativo é a deliberação do Plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e 
apreciação político-administrativa, promulgada pelo presidente da Mesa, para operar seus 
principais efeitos fora da Câmara. Por isso se diz que o decreto legislativo é de efeitos externos, e a 
resolução de feitos internos, ambos dispensando sanção do Executivo mas sujeitos, no mais, ao 
processo legislativo comum da lei. O decreto legislativo não é lei, nem simplesmente ato 
administrativo; é deliberação legislativa de natureza político-administrativa de efeitos externos e 
impositivos para seus destinatários. Não é lei, porque lhe faltam a normatividade e a generalidade 
da deliberação do Legislativo sancionada pelo Executivo; não é simplesmente ato simplesmente 
administrativo, porque provém de apreciação política e soberana do Plenário na aprovação da 
respectiva proposição. Daí por que só deve ser utilizado para consubstanciar as deliberações do 
Plenário sobre assuntos de interesse geral do Município mas dependentes do pronunciamento 
político do Legislativo, ainda que sobre matéria de administração do Executivo, ou concernentes a 
seus dirigentes. Nessa conformidade o decreto legislativo é próprio para a aprovação de convênios 
e consórcios; fixação da remuneração do prefeito; cassação de mandatos; aprovação de contas; 
concessão de títulos honoríficos; e demais deliberações do Plenário sobre atos provindos do 
Executivo ou proposições de repercussão externa e de interesse geral do Município.  

 

                                           
1 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 
2 Art. 17 Compete exclusivamente à Câmara Municipal, além de outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica: 

[...] 
3 Art. 53 Compete privativamente ao Prefeito: 
[...] 
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   Diante da legislação apresentada, bem como a doutrina, o projeto de lei legislativo 
em comento encontra-se adequado, sendo viável a apresentação deste por parte de vereador, 
eis que não há reserva de iniciativa para dispor sobre o tema.  
 
 
 
III.   Pelo exposto, sugere-se verificação se há norma local dispondo sobre homenagens 
e honrarias, a qual não foi encontrada no banco de legislação do município. Ademais, não 
havendo regramento específico, conclui-se que nada obsta quanto a apresentação por parte de 
vereador, tornando-se viável a tramitação do Projeto de Lei de origem parlamentar que dispõe 
sobre homenagem à Pessoa com Deficiência Destaque no Município de Carazinho. 
 
 

   O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
 
Felipe Marçal       Brunno Bossle 
Bacharel em Direito      Supervisor Jurídico do IGAM 
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