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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
78/2019

Matéria: PL 032/2019
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. 
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL. ESTENDE 
OS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GRATUITA 
A CÃES E GATOS TUTELADOS POR GRUPO 
FAMILIAR QUE RECEBA O BPC. ACRESCE A 
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE USO DE 
VEÍCULOS QUANDO DA FORMALIZALIZAÇÃO 
DE PARCERIAS ENVOLVENDO O PROGRAMA 
PERMANENTE DE CONTROLE REPRODUTIVO 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. JUÍZO DE 
DISCRICIONARIEDADE DOS AGENTES 
POLÍTICOS. NECESSIDADE DE OBSERVAR A 
LEI FEDERAL 13.019/2014. EMENTA QUE 
CONTRARIA A LC 95/1998. NECESSIDADE DE 
CORREÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM 
RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n. 32, de 9 de abril de 2019, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que Dá nova redação ao inciso HI do art. 6o e ao 
parágrafo único do art. 10 da Lei Municipal n. 8.212/2017.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei estende os serviços de esterilização gratuita de 
cães e gatos disponibiíizados pelo Programa Permanente de Controle Reprodutivo de 
Animais Domésticos aos animais tutelados por grupo familiar que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Acresce, por 
fim, a possibilidade de concessão de uso de veículos quando da celebração de parcerias 
entre o Município e entidades de proteção animal, para a execução do Programa.

Segundo a exposição de motivos:

O presente projeto justifica-se . para que o programa de Castrações, gerenciado 
através de Parceria com o município seja estendido aos segurados da Previdência 
Social que recebam Benefícios de Prestação Continuada (BPC/LOAS). bem como 
a cessão de veiculo para o transporte de animais.

Preliminarmente.

M
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A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu 
do Prefeito Municipal2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, já que não 
envolve matéria que deve ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

A ementa, por outro lado, na parte em que cita "art. 10°'’, deve, 
quando da redação final, ser corrigida, a fim de constar o termo “art. 10’’, de modo a 
observar a regra do art. 10, I, da LC n. 95/19984. _____________________________

No mais.

A extensão dos serviços de esterilização gratuita previstos no 
Programa Municipal a cães e gatos tutelados por grupo familiar que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) é medida de governo, cujo juízo de conveniência e 
oportunidade é exclusivo dos agentes políticos.

Já no que tange à concessão de uso de veículos quando da 
celebração de parcerias com entidades de proteção animal, com o intuito de executar e/ou 
otimizar o Programa, registre-se a necessidade de se observar o Marco Regulatório

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (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 orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxilios, prémios ou 
subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
II! - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1° - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara 
de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da 
publicação dos projetos.
4 (LC 95/1998): Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios: I - a 
unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.’1, seguida de numeração ordinal até 
o nono e cardinal a partir deste; [...] J
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disciplinado peia Lei Federal n. 13.019/2014, que, segundo FERNANDA MARINELA, tem 
como objetivo:

O objetivo do Marco Regulatório é ampliar a participação da sociedade na gestão e 
execução dos interesses públicos, para tanto é essencial a presença dos atores 
sociais na concepção, execução e acompanhamento de políticas públicas. E, para 
que essa participação se concretize, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
são peças fundamentais. A incorporação das OSCs, no ciclo de políticas públicas 
com regras claras, tem como propósito transformar a democracia exclusivamente 
representativa que se vive hoje no Brasil em uma democracia mais participativa, 
conforme estabeleceu a Constituição Federal, fomentando e garantindo os valores 
de organização e participação social, além de colaborar para que o país dê o salto 
necessário da igualdade formal garantida no texto constitucional - na qual todos 
são iguais perante a lei - para uma igualdade concreta, real, buscando uma 
sociedade efetivamente livre, justa e solidária (MARINELA. Fernanda. Direito 
Administrativo.10 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 290. Versão digital)

A citada lei, em seu art. 84, refere que “Não se aplica às parcerias 
regidas por esta Lei o disposto na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993”, de sorte que 
eventuais concessões de uso de imóveis e/ou veículos quando da formalização das 
parcerias dispensa a observância, em partes, da Lei de Licitações.

Diz-se em partes, tendo em vista que a Lei Orgânica do Município 
de Carazinho mantém a exigência de prévia autorização legislativa para a concessão de 
uso de bens imóveis e/ou móveis, o que, felizmente, resta, aqui, observado5.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL n. 32/2019, com a ressalva de que: a) as parcerias entre 
Município e entidades de proteção animal observem o disposto na Lei Federal n. 
'13.019/2014 e de que b) seja retificada a ementa quando da redação final.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 15 de abril de 2019.

: Bourscheid
)der Legislativo 

:i 50020 
*93.542

Luís Fernarw
Procurador do's 

Matrícu 
OAB/Rj

5 (LOM): Art. 76. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão 
a titulo precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir, sempre com prévia 
autorização do Poder Legislativo.
Parágrafo único. A concessão de uso dos bens públicos, de uso especial e dominical, dependerá de lei e 
concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese prevista em lei 
federal.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-maií: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

