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Porto Alegre, 5 de março de 2020.

Orientação Técnica IGAM n& 12.067/2020.

O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação técnica acerca do Projeto de 
Lei Legislativo n? n; de 2020, que "Institui no Município de Carazinho, a Política de Incentivo à 
Prática de Esportes para Idosos e dá outras providências/'.

I.

A medida pretendida através do Projeto de Lei n2 11, de 2020, que dá causa ao 
presente estudo, amolda-se ao que indica a Lei Federal n^ 10.741, de 12 de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, pois esta Lei assevera que "o idoso goza de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana" e que cabe ao Estado, por lei ou por outros 
meios, assegurar-lhe todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade além, com absoluta prioridade, da efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (arts. 22 e B5).

II.

Já por sua vez, na mesma linha, o art. 20, do Estatuto do Idoso, indica que este 
"tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade".

Nesse contexto, a norma projetada encontra fundamento para ser proposta no 
âmbito local, já que, ao teor dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal, suplementa a 
legislação federal ao âmbito local revestindo-a, assim, de interesse local.

Dito isso, quanto ao disparo do processo legislativo, já que a norma é editada 
pela mão parlamentar, cabe trazer à memória que o Ministro do STF Dias Toffoli, ao julgar o 
Agravo Regimental no RExt. n® 290.549/RJ1, firmou posicionamento de que "a criação, por lei

1 "Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado "rua 
da saúde". Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 1. A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa 
municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo. 2. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 3. Agravo
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de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos 
não invade esfera de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. "

Esse fato, então, somado ao que julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 
ns 9172, onde restou assentado posicionamento que norma parlamentar que não trata da 
estrutura da Administração Pública ou causa uma atribuição diversa das já definidas em lei a 
seus órgãos, nem trate do regime jurídico de servidores públicos, paralelo ao que prescreve o § 
l9 do art. 61 da Constituição Federal, não se verifica impedimento para a tramitação legislativa 
do presente projeto.

Veja que o projeto de lei, sob análise, somente traz regras gerais e abstratas 
acerca das diretrizes da Política de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos em nada 
trazendo uma atribuição à órgão da Administração Pública, fato que o reveste de legalidade e 
constitucionalidade para ser proposto pela mão parlamentar.

Diante do exposto, não se verificam empecilhos de ordem técnica ou jurídica ao 
tramite legislativo do Projeto analisado, cabendo, contudo, à Câmara de Vereadores a 
apreciação acerca do mérito da proposta.

III.

O IGAíyi permanece à disposição.
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Consultor Juríçlía} do IGAM 
OAB/RS N9 114.962

EVERTGLN MENEGAES PAIM
Consultor Jurídico do IGAM 
OAB/RS 31.446

2 Tese: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não 
trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1®, II, "a", "c" e 
“e", da Constituição Federal).
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