
Porto Alegre, 4 de julho de 2019.

Orientação Técnica IGAM nº 26.734/2019

I. O Poder Legisla vo do Município de Carazinho, por meio da
servidora Viviane Muller Menezes, solicita análise e orientações acerca do
Subs tu vo ao Projeto de Lei nº 78, de 2019, de autoria do próprio Legisla vo, que
tem como ementa: “Altera a redação do Art. 1º; suprime o Parágrafo Único; os
ar gos 2º, 3º e 4º e altera a disposição dos demais ar gos do PLL 078/18”.

II. Preliminarmente, conforme a Orientação Técnica nº 24.062, de 17
de junho de 2019, a proposição extrapola a competência do Município para legislar
sobre a matéria, especialmente o seu art. 1º, que dispõe sobre o impedimento para
pessoas obterem a guarda do animal maltratado ou abandonado, por tempo
indeterminado, bem como outros animais para adoção, em casos de maus tratos ou
abandono de animais domés cos. O mesmo impedimento se estende a pessoas que
estejam respondendo a inquérito policial por esse po de crime, além das penas
previstas de responsabilidade civil e penal, de acordo com a Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998.

Embora o Município tenha competência material para dispor sobre
meio ambiente, consoante já foi reforçado pelo Judiciário (Ação Direta de
Incons tucionalidade Nº 70054990197, Tribunal Pleno, Tribunal de Jus ça do RS,
Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 25/11/2013), explica-se que o Município
somente possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local1.

Obviamente que o conteúdo da proposição em análise, tanto a
forma original já analisada anteriormente como o Subs tu vo ora em análise
pretende se referir apenas ao âmbito local do Município, mas as sanções que
determina, inclusive sob o agravante da infração já ser objeto de inquérito policial e
sem prejuízo de demais responsabilidades de caráter civil ou penal.

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
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Outrossim, além dos fatos acima apontados, observa-se que o art.
2º do Subs tu vo em análise consiste na determinação para o Execu vo
regulamentar a lei, o que vai de encontro à jurisprudência do Tribunal de Jus ça do
Estado do Rio Grande do Sul:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º E PARÁGRAFOS
DA LEI Nº 1883/2009 DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA. MATÉRIA
ATINENTE AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PROJETO APRESENTADO POR VEREADOR. VÍCIO FORMAL DE
INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 2º DA LEI
IMPUGNADA. EMISSÃO DE ORDEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. Sobre o processo
legisla vo na esfera jurídica da União, o ar go 84, inciso VI, letra "a" da
Cons tuição Federal atribui competência priva va ao Presidente da
República, para dispor sobre a organização e funcionamento da
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou ex nção de órgãos públicos. Por simetria, a regra se aplica
aos Estados e aos Municípios. Assim, por tratar de matéria a nente ao
funcionamento da administração municipal (...), e por ter sido
apresentada por inicia va do Poder Legisla vo, padece de vício
formal a Lei nº 1.883/09, art. 1º e parágrafos 1º e 2º. Ainda, apresenta
vício de incons tucionalidade o ar go 2º da referida lei, que
"determina" prazo para o cumprimento da medida. C  om tal  
expressão, a Câmara efe vamente emi u uma ordem, criou uma
obrigação ao Poder Execu vo, o que não é aceitável em face do
princípio da harmonia e independência entre os poderes, inscrito no
art. 10 da Cons tuição Estadual. AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME.
(Ação Direta de Incons tucionalidade Nº 70033823410, Tribunal
Pleno, Tribunal de Jus ça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges,
Julgado em 29/11/2010) (grifou-se)

Destarte, neste ponto específico, infere-se ilegí ma a intenção do
Legisla vo em determinar a regulamentação da lei pelo Execu vo, conforme o inciso
IV do art. 53 da Lei Orgânica do Município2.

III. Diante do exposto, ra ficamos integralmente a Orientação Técnica
nº 24.602, de 17 de junho de 2019, para concluir também pela inviabilidade do

2 Art. 53 Compete priva vamente ao Prefeito:
(…)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel

execução. (grifou-se)
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