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Porto Alegre, 19 de agosto de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 41.500/2020. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação técnica do IGAM quanto a 
viabilidade do Projeto de Lei Legislativo que institui o Sistema de Transparência e Controle de 
Obras Públicas – SISTCOP no Município de Carazinho. 
 
 
II.  Cumpre destacar que o objeto da proposição é, em suma, de cunho 
eminentemente local, respaldada pelo inciso I do art. 30 da Constituição Federal1.  
 
   No que trata a deflagração do processo legislativo atribuído a proposição, observa-
se o disposto no julgamento do Supremo Tribunal Federal, o qual gerou a repercussão geral nº 
917, a qual desconhece a reserva privativa do Chefe do Poder Executivo aquelas, exclusivamente, 
elencadas no § 1º, do art. 61 da CF, garantindo desta forma, iniciativa privativa do Prefeito 
proposições que tratem sobre a estrutura, atribuições dos órgãos vinculados ao Poder Executivo 
e o regime jurídico dos servidores. 
 
   Por este viés, perceba-se a luz do inciso VI do art. 532 da Lei Orgânica Municipal 
que, dispor sobre a estruturação da Administração é, em suma, de competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo. Deste modo, diante da interpretação jurisprudencial apresentada, ao 
aplicar medidas de cunho estrutural a outro ente, aplicando inclusive atribuições, a proposição 
resta eivada de vício de iniciativa, colidindo diretamente com o disposto no art. 2º da CF/883. 
 
  Ademais, acerca do tema pertinente ao controle de obras públicas, a 
administração municipal já está obrigada a disponibilizar dados relativos ao andamento destas 
ao Tribunal de Contas do Estado, através do Sistema de Controle Externo SISCOP4 (sistema para 
Controle de Obras Públicas), para que seja exercida devida fiscalização pela Corte de Contas do 
Estado. 
 
  Por fim, cumpre sinalizar que compete privativamente a União (art. 22, I, da CF/88) 
legislar acerca de direito penal, bem como que a Lei nº 8.429/1992, não trata da tipificação de 

                                           
1 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
2 Art. 53 Compete privativamente ao Prefeito: 
[...] 
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei; 
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_controle_externo/siscop 
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crimes , mas sim de atoa de improbidade administrativa, razão pela qual a redação proposta ao 
art. 4º, do texto projetado se apresenta eivada de inconstitucionalidade material. 
  
  Louvável a proposição apresentada, todavia, a mesma só poderá ser encaminhada 
ao Prefeito na forma de indicação, eis que a sua inobservância acarretaria na nulidade da norma, 
consoante as palavras de Gilmar Ferreira Mendes5.  
 
 
III.   Pelo exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei Legislativo 
que institui o Sistema de Transparência e Controle de Obras Públicas – SISTCOP no Município de 
Carazinho, por apresentar vício de iniciativa. 
 
  Todavia, o Vereador poderá sugerir, através de indicação, a adoção da medida ao 
Prefeito, nos termos do Regimento Interno. 
 
   O IGAM permanece à disposição. 
 

 
 
 

Felipe Marçal       Everton M. Paim 
Bacharel em Direito      Consultor do IGAM 
Assistente de Pesquisa – IGAM   OAB/RS 31.446 
 
 

                                           
5 Defeitos formais, tais como a inobservância das disposições atinentes à iniciativa da lei ou competência legislativa, levam, 
normalmente, a uma declaração de nulidade total, uma vez que, nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de divisão da lei 
em partes válidas e inválidas" (em "Jurisdição Constitucional". São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 263). 


