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       Porto Alegre, 14 de abril de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 19.585/2020. 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita exame acerca da legalidade e da 
constitucionalidade de Projeto de Lei Protocolo nº: 29515, de origem do Poder Legislativo, que 
“Institui o Programa “Merenda em Casa” no âmbito do Município de Carazinho”. 
 
 
 
II.  A matéria objeto do Projeto de Lei Legislativo (Protocolo nº: 29515), de 2020, 
presentemente analisado, já está regulamentada através da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, 
publicada no DOU, em edição extra, na mesma data. 
 
  A referida Lei “Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em 
caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 
estudantes das escolas públicas de educação básica”. 
 
  Esta norma é nacional e possui alcance em todos os entes federados e por isso 
dispensa sua recepção por lei local. 
 
  Sobre sua execução, em âmbito local, em seu sítio eletrônico1, o “Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, 
informa que serão divulgadas, em breve, orientações detalhadas sobre aquisição e distribuição, 
para auxiliar as ações dos conselheiros da alimentação escolar, nutricionistas, gestores e demais 
profissionais envolvidos na execução do PNAE”. Pretexto pela qual se sugere aguardar as 
orientações do FNDE para que se dê a distribuição as famílias necessitadas em razão da COVID-
19. 
 
  Ademais, a proposição presentemente analisada não possui condições de ser 
apresentada mediante a mão parlamentar. Versa a decisão do Tema de Repercussão Geral nº 
917, exarada pelo Supremo Tribunal Federal, que não possui legitimidade o parlamentar para 
criar obrigações logísticas ao Poder Executivo para a consecução da norma vindoura. Nesse 

 
1 https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-
imprensa/noticias/item/13438-publicada-a-lei-que-autoriza-a-distribui%C3%A7%C3%A3o-
de-alimentos-adquiridos-com-recursos-do-p 
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sentido, veja, por exemplo, o comando dos arts. 1º e 3º do projeto analisado. 
 
  Aliás, a norma vindoura se reveste de caráter eminentemente autorizativo e não 
possui o condão de gerar efeitos no campo prático, pois se coloca a sua realização como mera 
faculdade. Sobre esse tema o IGAM elaborou o texto informativo intitulado Projeto de Lei 

meramente autorizativo apresentado pela Câmara e a jurisprudência que em seu final, exara 
a seguinte orientação: 
 

“a matéria de projeto de lei, mesmo com a intenção de ser meramente autorizativa, se 
estiver reservada a outro agente público e se deflagrado o processo legislativo por quem 
não detém tal competência, padece de inconstitucionalidade. Se de conteúdo privativo 
do Prefeito e apresentado pela Câmara, ocorre interferência do Poder Legislativo 
naquelas atribuições reservadas ao Executivo e afronta ao princípio da independência 
dos poderes. 
 
A recomendação é que os Vereadores adotem a Indicação como uma forma de dizer ao 
Poder Executivo que existem determinadas políticas que precisam de um olhar especial, 
com vistas à apresentação de uma solução. 

 
 
 
III.   Portanto, e pelo exposto, a matéria objeto do projeto presentemente analisado 
uma vez que já se encontra regulamentada através da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, opina-
se pela desnecessidade de se legislar municipalmente em mesmo sentido. Sugere-se aguardar as 
indicações e orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que 
o município execute em seu âmbito a legislação nacional sobre o tema. 
 
  Ademais, por fim, cabe abordar que na forma com que se apresenta, por ser 
meramente autorizativa e conter conteúdos que ensejam a iniciativa do chefe do Chefe do 
Executivo, a proposição não possui legitimidade para tramitar legislativamente, por ter sido 
elaborada pela mão parlamentar. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 
 
 

THIAGO ARNAULD DA SILVA      EVERTON MENEGAES PAIM  

Consultor Jurídico do IGAM      Consultor Jurídico do IGAM 
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