
 

 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 
1 

 

  
 
  

  Porto Alegre, 14 de setembro de 2020. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 45193/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca da 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei sob nº de protocolo 30227, do ano de 2020, 
que “INSTITUI O BANCO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
 
 
II.   O tema que é apresentado pelo Projeto de Lei analisado, registre-se, já foi 
examinado pelo Tribunal de Justiça do RS nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 
70040358459, em 2011, em que foi relator do processo o Des. Genaro José Baroni Borges. 
 
  Importante salientar que a Ação Direta de Inconstitucionalidade, em comento, foi 
proposta pela “Prefeita do Município de Gravataí, objetivando a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.032, de 21 de setembro de 2010, que criou o banco 
de materiais de construção, móveis, utensílios domésticos com o intuito de armazenar as doações 
efetuadas pela população no âmbito do Município de Gravataí”.  
 
  O entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do RS foi no sentido do 
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma gravataiense, na época, vez que nela, nas 
palavras do desembargador relator da ação, havia “sido determinado que o Poder Executivo 
deverá ceder prédio, administrar o banco através do Departamento Municipal de Habitação e 
designar funcionário para separar os materiais recebidos”.  
 
  Nesse contexto, foi que concluiu seu voto: 
 

Forçoso reconhecer, assim, vício de iniciativa na elaboração da Lei Municipal nº 
3.032/2010, que criou o banco de materiais de construção, móveis , utensílios 
domésticos no âmbito do Município de Gravataí, com dispor sobre o 
funcionamento da administração municipal, determinando condutas e criando 
atribuições a órgãos do Poder Executivo. E mais, por implicar aumento de 
despesa. 
Ante ao exposto, julgo procedente a AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
para banir da ordem jurídica a Lei Municipal nº 3.032, de 21 de setembro de 
2010, do Município de Gravataí, por afronta ao disposto nos artigos 8º, caput, 10, 



 

 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 
2 

 

60, inciso II, alínea “d”, 82, incisos II, III e VII da Constituição Estadual. É o voto. 

 
  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue a mesma linha e em julgado 
ao qual objetivava a análise acerca da constitucionalidade da Lei Municipal nº 8.458, de 24 de 
novembro de 2016, do Município de Franca, de iniciativa parlamentar, que introduziu 
modificações e adendos na lei instituidora do “Programa Banco Municipal de Materiais de 
Construção” (nº 6.248, de 16 de agosto de 2004) e que tomou o número º 2254424-
18.2016.8.26.0000,  restou exarado o seguinte entendimento, veja:  
 

Examinada a escritura normativa combatida, é possível enxergar que parte dela, 
a par de seu bom propósito, invadiu a esfera privativa do Autor, único agente, 
assim visto sob o timbre de pessoa de direito público, a quem está cometida a 
função de estabelecer o funcionamento da máquina administrativa.  
 
A locução “(...) e/ou através do aplicativo 'WhatsApp' (...)”, que se refere à 
alteração do § 4º da Lei nº 6.248/2004 (art. 1º), não pode prevalecer. Conquanto 
o funcionamento de referido instrumento de comunicação seja se fácil operação, 
a sua implementação depende da existência de linha móvel.  
 
Além disso, será indispensável a designação de pessoa(s) a cuidar do 
recebimento, catalogação e envio de respostas, isto sem contar o grande número 
de desvios que o aplicativo permite, como, por exemplo, o curso mensagens 
diversas, brincadeiras, fotografias, vídeos e “correntes” de toda espécie, dentre 
outros.  
 
Bem diferente, portanto, da disponibilização de linha telefônica, que, quando 
muito, comportará o recebimento de contatos equivocados.  
 
De igual forma se apresenta o último segmento do acréscimo levado a termo [§ 
5º - “(...) e nos meios de publicidade da Fazenda Municipal (...)”] (art. 1º), 
comando esse que - às claras - tem correlação direta com a administração do 
Autor, notadamente por se referir a tema pertinente à Pasta de Fazenda Pública. 
(...) 
 
Importante anotar que não se está a julgar a boa intenção do diploma em foco, 
mas sim a ingerência havida pela conduta do Réu nos legítimos e exclusivos atos 
de gestão do Senhor Prefeito. 

 
 

  Com efeito, compulsando-se a proposição trazida à análise, verifica-se, à luz dos 
votos dos julgados supratranscritos, que esta não goza de legitimidade para seguir em seu 
trâmite legislativo por ter sido editada pela mão parlamentar. 
 
  Veja que a redação do Projeto de Lei coloca que “Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado através do Programa Municipal "NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA", criar o 
depósito de sobras de materiais de construção a serem doados a pessoas de baixa renda e 
entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos no nosso Município”. Assim como impõe, 
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meramente exemplificando-se situações constantes do PL, que “A Secretaria de Desenvolvimento 
Social fará o cadastramento e a triagem, de acordo com a necessidade das pessoas ou entidades 
requerentes”. 
 

  Tais regras impõem uma conduta administrativa a ser desempenhada pelo chefe 
do Executivo afetando o funcionamento de tal Poder e isso fere o princípio constitucional da 
separação dos poderes. 
 
  Assim, portanto a norma vindoura não possui lastro de legalidade, para ser 
proposta por vereador, contrariando o entendimento, inclusive, do Tema nº 917 do STF. Nesse 
sentido: 
 

(...) Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 878911 (TEMA 917), 
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora 
crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de 
seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", 
"c" e "e", da Constituição Federal)”. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 
70081679615, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 
Planella Villarinho, Julgado em: 11-09-2019) 

 
  
III.  Conclui-se, pelo exposto, que o Projeto de Lei objeto de análise nesta Orientação 
Técnica é inviável tecnicamente, logo não podendo ser submetido ao devido processo legislativo.  
 
  Na forma com que se apresenta a proposição, para que adquira lastro de 
legalidade é necessária à sua remessa ao chefe do Executivo, pela via da Indicação, para que este 
proponha então a discussão da matéria na Câmara. 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
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