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       Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 1699/2021. 
 
 
 
I.  A Câmara Municipal de São Marcos formula consulta, ao IGAM, solicitando 
Orientação Técnica acerca da constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1, de 2021, 
de origem Executiva, que “Dá a denominação de Natal de Todos para o evento a ser realizado 
anualmente no período natalino no Município.”. 
 
 
 
II.  A matéria trazida para análise através do Projeto de Lei nº 1, de 2021, 
presentemente analisado, tem, por escopo, basicamente denominar evento oficial no âmbito do 
município a ser realizado pela Prefeitura. 
 
  Pois bem, nesse sentido, preliminarmente, cabe esclarecer, o IGAM, manifestou-
se sobre o tema através da Orientação Técnica IGAM no 554/2021, a qual transcreve-se trecho: 
 

II. A proposição enviada para análise cuida, em suma, de denominar 
evento a ser realizado no período natalino no Município de São Marcos. 
Sendo assim, no que respeita a competência legislativa do ente para 
dispor sobre a matéria, observa-se que, consoante o disposto no art. 30, 
I, da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos 
de interesse local.  
 
Com efeito, a escolha de datas, motivos e forma de celebração é assunto 
de interesse local, razão pela qual verifica-se que a proposta legislativa 
analisada encontra-se ao abrigo do dispositivo constitucional que 
estabelece competência legiferante ao Município, não se vislumbrando 
óbice de ordem material a normal tramitação do projeto de lei analisado.  
 
No que respeita a deflagração do processo legislativo, tendo a iniciativa 
partido do Prefeito, não se verifica óbice a tramitação da proposição 
também quanto ao aspecto formal. 
 
Não obstante, necessário esclarecer que o evento deverá ser criado e 
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incluído no calendário oficial de eventos do Município para poder ser 
realizado a expensas do ente municipal. 

 
  Nesse passo, reitera-se a aludida Orientação Técnica e opina-se que não há óbice 
à presente proposição, sinalizando-se, de mesmo modo, para que, uma vez que um evento que 
for oficial precisa ter lei local reconhecendo-o como tal, ou, então, constar em uma lei que arrole 
todos os eventos oficiais, que no caso do Município de São Marcos é a Lei nº 1108, de 2 de 
fevereiro de 1995, que institui o Calendário Oficial de Eventos no âmbito local, e que 
posteriormente fora alterada pela Lei nº 2.853, de 17 de dezembro de 2019, que o evento seja 
incluído no calendário oficial de eventos do Município. 
 
  Sobre eventos municipais, a fim de subsidiar seus cientes no campo técnico acerca 
da matéria, o IGAM, editou os textos informativos, disponíveis na área do cliente para acesso, os 
quais se recomenda a leitura complementar, intitulados: Organização de eventos – fase de 
preparação, Organização de eventos – fase de execução, ordem de precedência, bandeiras e 
hinos., Cautelas na realização de Eventos Culturais com a advento da Lei no 13.019, de 2014, 
Análises de riscos ambientais e acidentes em eventos públicos. e A aplicação do Calendário de 
Eventos. 
 
   
 
III. Diante dos fundamentos colocados nesta orientação técnica, opina-se no sentido 
de que o Projeto de Lei analisado, na forma com que se apresenta é viável tecnicamente, 
reiterando-se o que exposto na Orientação Técnica 554-2021, especialmente no sentido de que  
o evento migre de forma ofical para o bojo da Lei nº 1108, de 2 de fevereiro de 1995. 
 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
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