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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
140/2019

Matéria: Substitutivo ao PLL 078/2018 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA. AUTORIA DE VEREADOR. 
PROIBIÇÃO DE PESSOAS QUE COMETERAM 
MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS DE OBTRER 
GUARDA OU ADOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 
VÍCIOS. NÃO VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Substitutivo ao 
PLL n. 078, de 19 de junho de 2019, de autoria de vereador, que dispõe sobre a proibição 
de pessoas que cometeram maus tratos a animais de obter novamente sua guarda ou 
adotar outros animais.

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O substitutivo em análise visa alterar a redação do art. 1o ao PLL 
078/18, suprimindo o parágrafo único do art. 1o, assim como os artigos 2o, 3o e 4o do 
referido projeto.

Primeiramente, deve ser registrado que o Município possui 
competência legislativa para regrar as matérias de interesse local1.

Ademais, a Constituição é clarividente em seu art. 23, inciso VII, 
onde atribui que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora".

Seguindo, lendo cada artigo do projeto de lei apresentado, em 
nenhum momento se evidencia que o vereador tratou de regime jurídico de servidores 
públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos do Poder 
Executivo, sendo que a simples inclusão de evento no calendário oficial é insuficiente para 
se sustentar vício formal de iniciativa2.

(CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 (CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
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Por outro lado, cabe fazer algumas observações a respeito do
mérito da propositura, enumeradas abaixo:

i) o tempo verbal utilizado no verbo "cometer" está no presente ao
invés de estar no pretérito;

ii) o projeto não prevê o destinatário da lei, ou seja, a pessoa física 
ou jurídica responsável pela concessão da adoção dos animais;

iii) não há alusão ao banco de dados de onde se extrai a 
informação sobre as pessoas que comprovadamente cometeram maus tratos ou 
abandono.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do Substitutivo ao PLL n° 078/2018, 
com as ressalvas acima apontadas.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32. de 2001)
0 militares das Forças Armadas, seu regime juridico. provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída oela Emenda Constitucional n° 18. de 1998^
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS): Art, 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.°67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III -criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxilios, prémios ou 
subvenções.
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Carazinho (RS), 1 de julho de 2019.

Mateus F 
Assessor Jurídico d^a Mpáa Diretora 

OAB/RS 75^02

Casali
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