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        Porto Alegre, 31 de agosto de 2020. 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 43.172/2020. 
 
 
 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho, através de consulta ao IGAM, solicita Orientação 
Técnica acerca da viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei  nº 034, de 2020, de autoria parlamentar, 
que altera   o   artigo   lº   da   Lei   7.807/2014,   que   dispõe   sobre   o agendamento telefônico de 
consultas medicas. 
 
  A proposição, em síntese, objetiva corrigir equivoco redacional quanto a designação de 
pessoas com deficiência, bem como incluir crianças de até 12 (doze) anos nos destinatários da medida 
prevista na Lei Municipal nº 7.807/2014. 

 
 
 
II.   De plano, observa-se, no que respeita a competência legislativa do Município para dispor 
sobre a matéria e ao exercício da iniciativa para deflagrar o processo legislativo, que não há óbices a 
tramitação do PLL 034/2020. 
 
  Veja-se, nesse sentido, que a proposição por objetivo, além de corrigir equivoco 
redacional, incluir em serviço já prestado pela administração outro segmento de beneficiários, que são as 
crianças de até 12 anos. 
 
  A medida proposta, observa-se da argumentação deduzida por seu proponente na 
exposição de motivos que instrui a proposição examinada para justifica-la, objetiva evitar que crianças e 
seus representantes legais tenham que enfrentar filas para marcação de consultas, preservando-os das 
aglomerações em, via de consequência, potencial exposição a contaminação por covid 19. 
  
  Nesse contexto, não havendo a criação de uma nova atribuição para a Administração 
Pública Municipal, mas a extensão de um serviço já prestado a mais uma parcela da sociedade, tem-se 
que a medida proposta não encontra óbice de ordem jurídica a sua implementação, cabendo as 
autoridades legislativa e executiva decidirem quanto ao interesse público na implementação da medida 
proposta. 
  
 
 
 III.   Dito isto, visto que detém competência legislativa o Município para dispor sobre a matéria, 

bem como foi corretamente exercida a iniciativa legislativa, opina-se pela viabilidade jurídica de tramitação 
do projeto de lei nº 034, de 2020, cabendo ao Plenário da Câmara Municipal deliberar sobre o mérito da 
proposição. 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 
 
  EVERTON MENEGAES PAIM  
  Consultor Jurídico do I 
  OAB/RS 31.446           


