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Porto Alegre, 12 de maio de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 22.968/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação técnica acerca do Projeto de 
Lei nº 017/20, desta data, que inclui alínea “e”, no inciso I e alínea “b”, no inciso II do artigo 1º, 
na Lei n°8.342 de 10 de abril de 2018. 

 
 
 
II.  Preliminarmente, está adequada a iniciativa de lei, uma vez que incumbe ao 
Prefeito a deliberação para firmar convênios e instituir consórcios para execução de matérias de 
sua competência, em conjunto com outros entes da Federação ou entes privados. 
 

A proposição, visa especificamente a inclusão de novas obrigações em Termo de 
Cooperação anteriormente firmado: o asfaltamento de 1.054m2 da área externa do 38° BPM e, 
também, o custeio da mão de obra da reforma e ampliação do prédio da DPPA de Carazinho. 
 

É sabido que é permitido à administração rever seus atos a qualquer momento, 
principalmente quando contidos de algum vício ou até mesmo por conveniência e oportunidade.  
 

No presente caso, infere-se que há lei municipal anterior (Lei n°8.342 de 10 de 
abril de 2018) que autorizou a cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio 
da Secretaria da Segurança Pública, com Interveniência da Brigada Militar, da Polícia Civil e 
Instituto Geral de Perícias, visando a conjugação de esforços para qualificação da Segurança 
Pública no Município de Carazinho. 

 
No entanto, consta somente anexo projeto com estimativas de área e valores da 

DPPA, ausente detalhes do asfaltamento da BPM, o que pode ser solicitado pelo Legislativo para 
fins de fiscalização. 
 

Assim, o presente PL tem o cunho de acrescentar parágrafo/alínea com redação 
nova na lei anterior, contendo novas obrigações por parte da municipalidade. 
 

O mérito e a análise do interesse público na complementação da norma anterior 
para permitir as novas benfeitorias na DPPA e nos entornos do 38° BPM, incumbem à Câmara 
Municipal. 
 

 
 
III.  Diante do exposto, o entendimento é pela possibilidade de deliberação da 
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proposição nos termos em que se encontra. Por fim, cabe à Câmara de Vereadores de Carazinho 
a apreciação acerca do mérito da proposta. 
 

O IGAM permanece à disposição. 
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