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Porto Alegre, 8 de junho de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 28.863/2020. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação técnica quanto a viabilidade 
do Projeto de Lei Legislativo que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz visível ao 
público, nas portarias do hospital e clínicas particulares, coma informação contida no art.5º, 
inciso VII, da Constituição Federal. 
 
 
 

II.   Preliminarmente, cumpre destacar que não há o que se falar em ausência de 
interesse local, consoante o inciso I do art. 30 da Constituição Federal1, tendo em vista que a 
matéria é afeta a municipalidade, diretamente.  
 
   Ainda, neste mesmo sentido, verifica-se que quanto a iniciativa legislativa, nada 
obsta a apresentação da proposição por parte de vereador, não havendo reserva de iniciativa na 
Lei Orgânica Municipal2, bem como insurgência do art. 2º da CF/883, quanto a independência dos 
Poderes. Tal medida, encontra respaldo na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nº 
9174, com repercussão geral, não gerando despesa para o Poder Executivo, eis que o material 
possui custo irrisório, sendo passível de utilizar-se de folha digitada meramente informativa aos 
munícipes.  
 
   Todavia, ao dispor sobre estabelecimentos privados (clinicas particulares), 
imperioso destacar a necessidade de inclusão da matéria na Lei Complementar nº 03 de 19855, 
que Institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências. Deste modo, sugere-se 
que seja alterada a proposição para inclusão na legislação específica, eis que as diretrizes no que 
tange as posturas municipais, são tratadas em normativa própria. 
 
   Ademais, perceba-se que a redação imposta na ementa encontra-se inacabada. 

                                           
1 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
2 Art. 17 Compete exclusivamente à Câmara Municipal, além de outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica: 
[...] 
Art. 53 Compete privativamente ao Prefeito:  
[...] 
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4744414&numeroProcesso=
878911&classeProcesso=ARE&numeroTema=917> acesso em 5 de junho de 2020. 
5Disponível em 
<https://carazinho.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7360&cdDiploma=19850003#:~:text=INSTITUI%20O%20
C%C3%93DIGO%20DE%20POSTURAS,Art.> acesso em 5 de junho de 2020. 
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Portanto, a luz da Lei Complementar nº 95 de 1998 - Lei da técnica legislativa6, sugere-se a revisão 
do texto projetado. 
 
 
III.   Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade do Projeto de Lei Legislativo que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz visível ao público, nas portarias do hospital 
e clínicas particulares, coma informação contida no art.5º, inciso VII, da Constituição Federal, por 
ser matéria afeta a ser inserida no Código de Posturas Municipal, ao dispor sobre empresas 
privadas. 
 
     O A 

    

O IGAM permanece à disposição. 
 

 

 
 
 
Felipe Marçal       Rita de Cássia Oliveira 
Bacharel em Direito      Consultora do IGAM 
Assistente de Pesquisa – IGAM    OAB/RS 42.721 
 

                                           
6 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm> acesso em 5 de junho de 2020. 


