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Porto Alegre, 12 de março de 2020. 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 13.644/2020. 
 
 
I.   O Poder Legislativo de Carazinho, solicita Orientação Técnica a respeito da 
constitucionalidade do Projeto de Lei que Altera a redação do Art.3°, Art. 5° e Art. 6° da Lei 
Municipal n° 8.227/2017 que cria no âmbito municipal o programa Juventude Legislativa. 
 
  Diante do exposto, cumpre orientar o que adiante segue: 
 
II.  O questionamento do Poder Legislativo de Carazinho que nos vem para 
análise técnica, é quanto a constitucionalidade do Projeto de Lei que altera a redação do art. 
3°, art. 5° e art. 6° da Lei Municipal n° 8.227/2017 que cria no âmbito municipal, o programa 
Juventude Legislativa. 
 
                                 Ocorre que, pelo que podemos verificar, o Projeto de Lei 012/2020, fica 
restrito tão somente à organização e administração do Poder Legislativo local e, como a Lei 
Municipal n° 8.227/2017 já foi oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo 
logo, as alterações que pretendem os Parlamentares são viáveis pois, não interferem na 
estrutura, organização e funcionamento da Administração Pública do Município e sim, 
atribuem competências e atribuições ao Poder Legislativo de Carazinho,  o que verifica-se 
que nas alterações propostas, não há violação ao princípio constitucional da separação dos 
poderes, não há qualquer ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo.  

 
              

III.  Assim, retornando ao questionamento quanto a constitucionalidade do 
Projeto de Lei que altera a redação do art. 3°, art. 5° e art. 6° da Lei Municipal n° 8.227/2017 
que cria no âmbito municipal, o programa Juventude Legislativa, somos pelo parecer técnico  
pela constitucionalidade das respectivas alterações, considerando que a matéria não 
interfere na estrutura, organização e funcionamento da Administração Pública do Município.  
                  
                 
    O IGAM permanece à disposição. 

       
     ADRIANA ROST        BRUNNO BOSSLE 
     OAB/RS nº 23.305        Supervisor jurídico do IGAM 
     Consultora do IGAM      OAB/RS nº: 92.802   

 


