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Porto Alegre, 13 de maio de 2019. 

 

Orientação Técnica IGAM nº 19.641/2019. 
 
 
 
I. A Câmara Municipal de Carazinho, solicita manifestação desta Consultoria, sobre o 
SUBSTITUTIVO ao PLL 027/2019 com a seguinte ementa: “Dispõe sobre a divulgação de locais 
de adoção de animais, por bairro, nos ônibus de transporte urbano em Carazinho”, cuja 
proposição inicial criava o “Programa Adoção de Animais por Bairro, no Ônibus”. 

 

 

II. Com efeito, em 29 de abril de 2019, o IGAM emitiu a Orientação Técnica IGAM nº 
17.784/2019. Na ocasião, da análise da redação inicial do PL, resumida e principalmente, dissemos 
o seguinte: 
 

“(...) 
 
Desta forma, cabe-se advertir que se a medida pretendida pelo Projeto de Lei visasse, 
tão-somente, instituir o programa (art. 1º), oportunizando que as empresas privadas 
(art. 1º, parágrafo único) e as OSCs de proteção animal e os protetores independentes 

que estiverem cadastrados na rede de proteção animal do Município contribuíssem 
com a divulgação sem a criação de atribuições ao Poder Executivo, conforme se 
verifica da leitura do art. 2º da proposição, em que se traz à tona encargo à 
Administração Pública, não haveria óbice de ordem constitucional a macular o 
projeto em estudo. 
 
Assim, portanto, constatando-se que foram criadas obrigações diretas ao Executivo, 
verifica-se vício de origem na proposição em questão, já que infligi nas matérias 
afetas à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, interferindo-se na 
harmonia e na separação dos poderes garantidas constitucionalmente. 
 
IV. Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado, por encontrar reserva de iniciativa legislativa para deflagrar o processo 
legislativo, na forma como se apresenta, encontra-se condicionada à retirada do art. 
2º da proposição, no intuito de suprimirem-se conteúdos manifestamente 
inconstitucionais. 
 
Ademais é de se fazer uma ressalva no tocante ao conteúdo da proposição, 
recomendando-se seja efetuada uma revisão de seu teor, pois na forma em que se 
refere a criação de um programa não é adequada visto que se trata de um incentivo 
tão somente à adoção de animais que se restringe a divulgação nos ônibus.” 
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III. Apresentado agora o SUBSTITUTIVO ao PLL 027/2019 para nova análise, vê-se que os 
alertas e recomendações foram levados em conta na nova redação, restando uma proposição 
de acordo com o ordenamento jurídico-legal vigente. 
 
 
IV. DIANTE DISSO, conclui-se que o SUBSTITUTIVO ao PLL 027/2019 foi escoimado dos vícios 
que lhe faziam adentrar a seara da inconstitucionalidade, podendo, agora, seguir sua 
tramitação legislativa normal. 
 
 

O IGAM permanece à disposição. 
 

    
ÉDISON PIRES MACHADO                                                   BRUNNO BOSSLE 
OAB/RS nº 27.155                                                               OAB/RS nº 92.802 
            Supervisor de Processos 

 


