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Porto Alegre, 17 de junho de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 24.062/2019. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação 
acerca do Projeto de Lei Protocolo nº: 23795, de 2019, de origem do mesmo Poder, 
que tem por ementa: “Dispõe sobre a proibição de pessoas que cometerem maus 
tratos a animais de obter novamente sua guarda e/ou adotar outros animais”. 
 
 
 
II. Sobre o conteúdo do PL, é necessário verificar a competência 
legislativa para dispor acerca do assunto e o agente competente para iniciar o 
processo legislativo. 
 
 
 
III. Embora o Município tenha competência material para dispor sobre 
meio ambiente, conforme já foi reforçado pelo Judiciário (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70054990197, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 25/11/2013), o texto do PL possui conteúdo 
(art. 1º) que extrapola as diretrizes da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências e da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, a qual 
estabelece penalidades quanto aos maus tratos a animais no art. 32. 
 
 Ainda, verifica-se que o projeto traz em seu conteúdo (art. 4º), 
obrigação implícita de o Executivo tratar da destinação dos animais, ainda que as 
despesas sejam custeadas pelo agressor, o que impede que o PL seja viável do ponto 
de vista formal. 
 
   
 
IV.  Diante do exposto, entende-se pela inviabilidade jurídica do Projeto 
de Lei analisado, em face de que seu conteúdo objetiva legislar assunto que 
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extrapola a competência material do Município sobre meio ambiente, que se atrela a 
política que visa garantir o bem-estar animal, bem como de prevê medidas 
protetivas, além do que não se encontra amoldada ao entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal (Tema nº 917), dentre as hipóteses que cabe ao vereador 
deflagrar o processo legislativo. 
 
    
   O IGAM permanece à disposição. 
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