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Porto Alegre, 13 de outubro de 2022. 
 

 
Orientação Técnica IGAM no 22.189/2022. 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Guaíba solicita orientação técnica acerca de Projeto de Lei 
que “dispõe sobre a implementação de medidas de acessibilidade em eventos realizados no 
Município”. 
 
 Assinala-se que a proposição tem origem no Legislativo. 
 
 
II. Nota-se tratar de matéria de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição 
Federal e do art. 6º, I, da Lei Orgânica do Munícipio.  
 
 A proposta não altera a estrutura da Administração, a atribuição de seus órgãos, o 
regime jurídico de servidores públicos, nem interfere nas demais competências reservadas ao Chefe 
do Executivo pelo art. 52 da Lei Orgânica do Município. Logo, aponta-se que a iniciativa legislativa 
foi regularmente exercida.  
 
 Contudo, uma vez que a matéria aqui examinada guarda pertinência temática com o 
Código de Posturas do Município, estabelecido através da Lei Complementar nº 1.027, de 1990, 
tem-se que seu conteúdo deve ser incluído no referido regramento de Posturas - que versa sobre o 
tópico a partir de seu art. 32.  Consequentemente, a espécie legislativa eleita deve ser alterada para 
Lei Complementar, na forma do art. 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município.  
 
 Por fim, vislumbra-se que, embora a norma busque conferir efetividade a 
fundamentos já expressos pelo art. 42, III, do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146, de 
2015, as obrigações impostas aos promotores de eventos locais podem demandar breve prazo de 
adaptação. Assim, sugere-se seja empreendida análise acerca da necessidade do referido período 
para ajustes e, eventualmente, sua previsão na cláusula de vigência da proposição.  
 
  
III.  Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei ora analisado deve ser 
readequado para que passe a contemplar a inclusão de seu conteúdo no Código de Posturas. 
Vencidos os reparos apontados, estará apto a ser submetido ao respectivo processo legislativo. 
  

 O IGAM permanece à disposição.                                                                                                                      
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