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 Porto Alegre,5 de abril de 2021. 
 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 8.260/2021. 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação quanto ao Projeto 
de Lei sem nº, de 2021, de iniciativa parlamentar, que institui a figura do Aluno Exemplar, a ser 
homenageado e premiado e Professor Exemplar. 
  
 
 
II. Preliminarmente, deve ser destacado que o Município possui competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local (art. 30, I, Constituição da República). Além disso, é de competência comum dos entes 
federativos proporcionar os meios de acesso à educação e à cultura (art. 23, V e X, Constituição da 
República).  

 

 
 
III.  Quanto à concessão de homenagens e prêmios, observa-se que a matéria é da 
competência privativa da Câmara Municipal e sua a concessão deve se dar por Decreto Legislativo. 

 
No que respeita à concessão de homenagem por meio de decreto legislativo, 

observe-se que esta é a espécie legislativa que cria efeitos externos à Câmara Municipal, consoante 
as lições de Hely Lopes Meirelles: 

 
Decreto legislativo é a deliberação do Plenário sobre matéria de sua 
exclusiva competência e apreciação político-administrativa, promulgada pelo 
presidente da Mesa, para operar seus principais efeitos fora da Câmara. Por 
isso se diz que o decreto legislativo é de efeitos externos, e a resolução de 
feitos internos, ambos dispensando sanção do Executivo mas sujeitos, no 
mais, ao processo legislativo comum da lei. O decreto legislativo não é lei, 
nem simplesmente ato administrativo; é deliberação legislativa de natureza 
político-administrativa de efeitos externos e impositivos para seus 
destinatários. Não é lei, porque lhe faltam a normatividade e a generalidade 
da deliberação do Legislativo sancionada pelo Executivo; não é 
simplesmente ato simplesmente administrativo, porque provém de 
apreciação política e soberana do Plenário na aprovação da respectiva 
proposição. Daí por que só deve ser utilizado para consubstanciar as 
deliberações do Plenário sobre assuntos de interesse geral do Município mas 
dependentes do pronunciamento político do Legislativo, ainda que sobre 
matéria de administração do Executivo, ou concernentes a seus dirigentes. 
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Nessa conformidade o decreto legislativo é próprio para a aprovação de 
convênios e consórcios; fixação da remuneração do prefeito; cassação de 
mandatos; aprovação de contas; concessão de títulos honoríficos; e demais 
deliberações do Plenário sobre atos provindos do Executivo ou proposições 
de repercussão externa e de interesse geral do Município. (MEIRELLES Hely 
Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17 edição. Malheiros Editores LTDA. São 
Paulo. SP. 2013. P. 686-687) (grifamos) 

 
 
O Regimento Interno, sobre Decreto Legislativo, dispõe: 
 

Art. 103 - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição que disciplina 
matéria de exclusiva competência da Câmara.  
Parágrafo Único - São objetos de Projeto de Decreto Legislativo, entre 
outros:  
(...) 
e) demais atos que independem da sanção do Prefeito. 

 
 
   
III.  Diante do exposto, por se tratar de matéria de competência privativa da Câmara 
Municipal, informa-se que, por ter efeito externo ao Poder Legislativo, o tema deva ser tratado como 
projeto de decreto legislativo e não como projeto de lei, como foi apresentado. A conversão da 
espécie de lei, alterando de projeto de lei para projeto de decreto legislativo, pode ser requerida 
pelo próprio vereador-autor ou pela Comissão de Constituição e Justiça.  
 

O IGAM permanece à disposição. 
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