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       Porto Alegre, 30 de novembro de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 52697/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita, ao IGAM, orientação técnica acerca da 
legalidade e constitucionalidade de Emenda Legislativa apresentada por Vereador em face do 
Projeto de Lei nº 16, de 2020, que “Institui o Programa “Merenda em Casa” no âmbito do 

Município de Carazinho”. 
 

 
 
II. Emenda parlamentar resume-se na apresentação de proposta de alteração de 
texto de projeto de lei de outro autor não sendo possível a apresentação de emenda que 
aumente despesa ou que interfira na governabilidade do município ou do próprio Poder 
Legislativo 1. 

  
É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.0502: 
 

(...)O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza 
eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem 
político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa 
institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o 
processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), 
pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se 
cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de 
iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da 
República – as emendas parlamentares ( a) não importem em aumento da despesa 
prevista no projeto de lei e ( b) guardem afinidade lógica com a proposição original 
(vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. (Grifou-se). 

   
 Nisso, sobre a perspectiva, então, dos requisitos formais de admissibilidade da 
Emenda Parlamentar nenhum óbice apresenta-se ao tramite legislativo da emenda analisada 
uma vez que não há aumento registrado na despesa inicialmente prevista e se está diante de 
texto que possui vinculo de pertinência com o originário. 
 
  Todavia, ocorre que a redação conferida ao dispositivo, assim como é a do texto 
original do dispositivo a que se pretende alterar do PLL, possui caráter meramente autorizativo. 

                                           
1 SOUZA, André Leandro Barbi de. O que é ser vereador. Porto Alegre: Ed. Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, 
2017, p. 98 
2 (ADI 1050, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 
27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018) 
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  O IGAM, sobre esta espécie de proposição, editou o texto informativo “Projeto de 
Lei meramente autorizativo apresentado pela Câmara e a jurisprudência”, o qual, inclusive, 
refere, com base na jurisprudência do STF que é sinalizada, que são injurídicos estes projetos de 
lei. 
 
  Sendo assim, embora adquira em seu aspecto formal condições de tramitar 
legislativamente, a presente emenda analisada por conter caráter meramente autorizativo e 
consequentemente não possuir coercibilidade hábil a produzir seus efeitos no campo prático – 
assim como o PPL originário – não goza de presunção de legitimidade para ser proposta. 
 
  É preciso que se retire da proposição seu conteúdo autorizativo e transforme-o 
em norma que produza seus efeitos no campo jurídico. 
 
  Ademais, sequer o Poder Executivo depende de autorização legislativa para tanto. 
A publicação da Lei nº 13.987, de 2020, autorizou que os recursos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), bem como os gêneros alimentícios já adquiridos com o respectivo 
recurso, sejam aplicados/distribuídos ao combate da COVID-19, a pais e responsáveis dos 
estudantes das escolas públicas de educação básica, podendo, o Executivo, já realizar a medida 
aqui aventada. 
 
 
 
III.   Desta feita, esta Orientação Técnica conclui que os termos em que pretende ser 
proposta a emenda do parlamentar ao Projeto de Lei, sob comento, com base em todo o exposto, 
não possui viabilidade técnica material para tramitar legislativamente, embora preencha os seus 
requisitos formais de apresentação. 
 
 
   O IGAM permanece à disposição.  
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