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Porto Alegre, 4 de novembro de 2022. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 23.617/ 2022. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo de Guaíba solicita orientação técnica quanto a viabilidade do Projeto 
de Lei Legislativo que institui a campanha “Setembro Dourado” no município de Guaíba, visando 
conscientizar profissionais da saúde, pais e sociedade em geral sobre os sinais e sintomas para a detecção 
do câncer infanto-juvenil. 
 

 
 
II.   Inicialmente, diante da natureza da proposição, em suma, verifica-se que esta possui 
consonância com o disposto no inciso I do art. 30 da Constituição Federal, eis que predomina o assunto 
de interesse eminentemente local. 

 
   No que respeita a  deflagração do processo legislativo atribuído a matéria, observa-se o 
disposto no julgamento do Supremo Tribunal Federal, gerando a repercussão geral nº 917, o qual 
reconhece a reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo somente em relação aquelas matérias, 
exaustivamente, elencadas no § 1º, do art. 61 da CF, garantindo desta forma, iniciativa privativa do 
Prefeito nas proposições que tratem sobre a estrutura, atribuições dos órgãos vinculados ao Poder 
Executivo e o regime jurídico dos servidores.  
 
   Neste contexto, cumpre destacar a jurisprudência especifica oriunda do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 70057519886, de 
relatoria do Des. Rui Portanova e julgado em 06 de outubro de 2014, a criação de data comemorativa, em 
âmbito municipal, e pela mão parlamentar, é reconhecida como sendo legal e constitucional se não criar 
atribuições a serem exercidas pelo Poder Executivo, sejam elas logísticas, financeiras, ou, ainda, 
meramente autorizativas, pois estar-se-ia invadindo a esfera que é privativa do chefe do Poder Executivo 
legislar, conforme evidencia a Constituição Federal. 
 
   Deste modo, perceba-se que a redação da proposição posta a analise, carece de ajustes 
conforme, aliás, bem apanhado pela douta procuradoria jurídica do Poder Legislativo no Parecer Jurídico 
nº 325/2022, notadamente quanto aos arts. 2º e 3º, do texto projetado. Nesse sentido, com o intuito de 
auxiliar o parlamentar a adequar sua proposição, o IGAM disponibiliza a seguinte minuta sugestão, a qual 
pode ser utilizada para, mediante substitutivo, viabilizar o projeto de lei:  

 
PROJETO DE LEI Nº    , DE __ DE ________DE 202 
 

Institui no Município de ______ a __de _____ e dá outras 
providências. 

 
 
Art. 1º Fica instituído, no Município de _____, a “ ______", a ser comemorada, 
anualmente, _____. 
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Art. 2º As comemorações alusivas ao dia___ de _____ têm como objetivos: 
I- difundir (...) 
II- promover (...); 
III- estimular (...); 
(...) 
 
Art. 3º As ações descritas no art. 2º poderão ser realizadas pelo poder público, por 
instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas organizações da 
sociedade civil isoladamente ou em parceria. 
 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
   O A 
III.   Ante o exposto, conclui-se que a proposição examinada carece de ajustes para ter 
viabilidade, razão pela qual sugere-se avaliação da minuta elaborada pelo IGAM, exposta no item II da 
presente Orientação Técnica, com o intuito de sanar as incongruências apresentadas e garantir a 
viabilidade do Projeto de Lei Legislativo que institui a campanha “Setembro Dourado” no município de 
Guaíba, visando conscientizar profissionais da saúde, pais e sociedade em geral sobre os sinais e sintomas 
para a detecção do câncer infanto-juvenil. 
  
   O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
 
Felipe Marçal       Everton M. Paim 
Bacharel em Direito      Consultor do IGAM 
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