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Porto Alegre, 25 de junho de 2018. 
 
Orientação Técnica IGAM nº 17.001/2018. 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Guaíba, RS, por intermédio de 
Fernando, solicita orientação e análise ao projeto de lei nº 103/2018, que 
“Acrescenta o Art. 2.º - A, incisos I, II e III no Art. 2º, da Lei n.º 3329/2015 que 
“Obriga Agências e Postos de Serviços Bancários localizados(a) no Município de 
Guaíba, a instalarem divisórias individuais entre os caixas e o espaço reservado para 
clientes que aguardam atendimento", de autoria do Vereador Manoel Eletricista.  
 
II. De plano, importa observar que resta pacificado o entendimento do 
Poder Judiciário pátrio, inclusive no Supremo Tribunal Federal1, no sentido de que a 
matéria atinente a instalação de equipamentos voltados a melhoria de atendimento e 
segurança à população nas agências bancárias e instituições financeiras, 
caracteriza-se como assunto de interesse local, restando, portando, sob o pálio do 
dispositivo constitucional estampado no inciso I do art. 30 da Lei Maior. 
 
 Com efeito, possível constatar ao estudo da matéria que leis 
municipais determinando a instalação de porta giratória, painéis opacos em frente 
aos caixas, cadeiras, bebedouros e outros equipamentos têm sido entendidas como 
constitucionais pelos tribunais pátrios. 
 
 
 
III.   Fixada a competência legislativa do Município acerca da matéria 
objeto da minuta analisada, importa agora seja examinada a legitimidade do 
vereador para dar impulso inicial ao processo legislativo. Ou seja, importa saber se 
foi correto o exercício da iniciativa legislativa, no caso concreto.  
 

                                           
1
Processo: AI 536884 RS 

Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA 
Julgamento:  26/06/2012 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
Publicação:  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 10-08-2012 PUBLIC 13-08-2012 
Parte(s):  MIN. JOAQUIM BARBOSA 
BANCO ABN AMRO REAL S/A 
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(A/S) 
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 
ALCINDO BATISTA DA SILVA ROQUE 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIOS. 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. SEGURANÇA. INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. Esta Corte, em diversos precedentes, firmou entendimento no sentido de que se insere 
na competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da 
Constituição Federal) dispor sobre medidas referentes à segurança, conforto e rapidez no atendimento 
aos usuários de serviços bancários, tais como, por exemplo: estabelecer tempo de atendimento ao 
público, determinar a instalação de sanitários em agências bancárias e equipamentos de segurança, 
como portas de acesso ao público. Agravo regimental desprovido. 
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  Nesse sentido, na medida em que não incide reserva de iniciativa 
sobre a matéria, posto que não está afeta a organização e funcionamento da 
Administração, bem como não decorre da proposição a imposição de qualquer ônus 
ao Poder Executivo Municipal, verifica-se correto o exercício da iniciativa por parte de 
vereador.   
 
  Importante destacar que o exercício do poder de polícia pela 
administração pública, no sentido de fiscalizar o cumprimento da vindoura norma e 
aplicar a penalidade prevista para o seu descumprimento, não se constitui em 
criação de atribuição, pois essa tarefa já é exercida corriqueiramente pelos órgãos 
competentes da administração, donde se conclui que a determinação constante da 
proposição analisada não se caracteriza como criação de atribuição, na medida em 
que se constitui em atividade permanente da respectiva unidade administrativa do 
Poder Executivo. 
 
  Ao passo, então, que a inclusão objeto da proposição, quanto a 
incidência de sanções pecuniárias decorrente de seu descumprimento, atingem e 
repercutem em relação ao particular, e não a Fazenda Pública municipal.  
 
 
IV.    No que respeita a materialidade da proposição analisa, verifica-se 
que, no caso concreto, pretende o legislador incrementar o regramento já existente 
no Município (Lei Municipal nº 3.329, de 2015), estipulando valores diferenciados de 
sanções pecuniárias decorrentes de seu descumprimento. 
 
  Contudo, diferentemente do expresso nos termos da ementa da 
proposição, a isenção se trata de acréscimo de art. 2º-A, nos termos da Lei 
Municipal nº 3.329/2015, e não ao art. 2º, da mesma lei. Por isso, recomenda-se a 
revisão do texto projetado, para que conste “fica acrescido o art. 2º-A, nos termos da 
Lei nº 3.329/2015”, tão somente.  
 
V.   Dito isto, conclui-se pela viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado, visto que livre de vícios formal e material, restando recomendada apenas 
a revisão do texto projetado para fins de legística da norma.  
 
 
  O IGAM permanece à disposição.  
 

 

    
    Gabriele Valgoi     Vanessa L. Pedrozo Demetrio 
    OAB/RS 79.235     OAB/RS 104.401 
    Consultora do IGAM    Supervisora Jurídica do IGAM 
 


