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Protocolo n°: 26619 
Em: 13/05/2019 - 16:05:27

( X ) Projeto de Lei CMoU6!

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: "Institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no 
Município de Carazínho".

Art. 1o Fica instituído o Banco de Ração e Utensílios para Animais, programa do Município de 
Carazinho que visa:
I - coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, perecíveis ou não, desde que em 
condições de consumo, bem como utensílios para animais, como móveis, roupas, remédios, 
coleiras, guias, casinhas, bolsa de transporte e brinquedos, provenientes de doações de:
a) estabelecimentos comerciais;
b) fabricantes ligados à produção e à comercialização, no atacado ou no varejo, de gêneros 
alimentícios destinados a animais;
c) apreensões realizadas por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal, resguardada 
a aplicação das normas legais;
d) órgãos públicos; e
e) pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;

^ Ji - distribuir os gêneros alimentícios e os utensílios coletados.#

Art. 2o A distribuição dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados poderá ser feita 
diretamente pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais ou por entidades, organizações não 
governamentais - ONGs - ou protetores independentes, previamente cadastrados.

Art. 3o São beneficiários do Banco de Ração e Utensílios para Animais:
I - protetores independentes e cadastrados;
II - ONGs ligadas à causa animal, devidamente constituídas e cadastradas;
III - animais abandonados; e

famílias cadastradas que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou condição de 
vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades assistenciais, e que 
possuam animais.

IV

Art. 4o Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados e 
doados pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais.

Art. 5o Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, organizar e



£
estruturar o Banco de Ração e Utensílios para Animais, fornecendo o apoio administrativo, técnico 
e operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição e de fiscalização, bem como 
realizando o cadastramento e o acompanhamento dos beneficiários do programa.

§ 1o A arrecadação dos gêneros alimentícios e dos utensílios far-se-á sem ônus para o Executivo 
Municipal.

§ 2o Excetuam-se ao disposto no § 1o deste artigo os custos indiretos decorrentes da estrutura 
funcional, como o transporte e as demais atividades necessárias para a consecução das finalidades 
desta Lei.

Art. 6o Para os fins desta Lei, poderão ser celebrados convénios com instituições públicas ou 
privadas.

Art. T O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua publicação.

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Carazinho, 13 de Maio de 2019.

JUSTIFICATIVA

^ De acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, em seu art. 30, inciso I, compete aos 
w Municípios legislar sobre o assunto de interesse local. O presente Programa trata de assunto de 

interesse público, pois nem sempre a arrecadação de fundos em espécie monetária nas 
comunidades de proteção animal é suficiente para a aquisição de alimentos de consumo animal.

Diante do exposto, o presente Projeto de Lei visa a coibir o descarte de alimentos de consumo 
animal que não poderão ser comercializados, por ter expirado o prazo de validade, mas que ainda 
possuem tempo hábil para serem consumidos, oriundos das prateleiras de estabelecimentos 
comerciais, das sedes comerciais de seus fabricantes, e de amostras utilizadas para exposição, 
que não serão encaminhadas ao comércio e que, em quase cem por cento dos casos, terão como 
destino o lixo.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação deste Projeto de 
Lei que visa à instituição do Banco de Ração e Utensílios para Animais no Município de Carazinho.
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Sala Antônio Libório Servian, em 13 de maio de 2019.

Alaor Tomaz - PDT

Espaço reservado a Diretória de Expediente

Hora:N°:

#
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
105/2019

Matéria: PLL 040/2019 
Ementa:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. AUTORIA DE 
VEREADOR. INSTITUI PROGRAMA BANCO DE 
RAÇÕES E UTENSÍLIOS PARA ANIMAIS NO 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO. PRAZO PARA 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI. VÍCIO DE ORDEM 
CONSTITUCIONAL NO ART. 7o. NÃO 
VINCULAÇÂO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL 
COM RESSALVA

CONSTITUCIONAL.DIREITO

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. 040, de 13 de maio de 2019, 
de autoria de vereador, que institui o Programa Banco de Ração e Utensílios para Animais 
no Município de Carazinho.

A propositura possui a finalidade de estimular a proteção animal
gerando uma rede de solidariedade e apoio.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O Município de Carazinho detém competência legislativa para a 
instituição do Programa Banco de Ração e Utensílios para Animais no âmbito municipal, 
por haver, justamente, interesse local (CRFB, art. 30, I c/c LOM, art. 18, XXIII1).

A simples instituição do Programa Banco de Ração e Utensílios 
para Animais no Município de Carazinho não é motivo para sustentar vício formal de 
iniciativa, porque na propositura apresentada não 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.

Além do mais, a despesa daqui advinda, ao que tudo indica, possui 
caráter irrelevante, de sorte que se dispensa a apresentação de impacto orçamentário- 
financeiro2.

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre: [...]
XXIM - Legislar sobre assuntos de interesse local. (Alterado pela ELO 34/2013).
2(LC 101/00) Art. 16. [...]
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Aliás, a criação de despesas ao Poder Executivo por parte de 
vereador quando da proposta de lei, por si só, é incapaz de caracterizar o vício de 
iniciativa, a menos que faça referência aos servidores públicos e/ou organização 
administrativa.

No que tange ao mérito, embora utilize o termo "institui”, a Lei 
apenas autoriza a implantação de programa de baixo impacto orçamentário e praticamente 
sem mudanças na organização administrativa do Município, que mantém, integralmente, o 
seu poder de regulamentação, fiscalização e implementação do Programa, não havendo, 
por assim dizer, usurpação de competências.

Por outro lado, o art. 7° estipula prazo para a regulamentação da 
lei, emitindo uma ordem e criando uma obrigação ao Poder Executivo, o que não é
aceitável em face do princípio da harmonia e independência entre os poderes, inscrito no
art. 103 da Constituição Estadual.t

Assim, há de se reconhecer, neste ponto específico, o vício de 
iniciativa a inquinar de inconstitucionalidade formal do dispositivo legal.

Neste sentido:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 
3.033, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010, DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATAÍ. DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 
COLOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS NO PASSEIO 
FRONTEIRIÇO A CARROCINHAS, TRAILERS ESTACIONADOS E 
ASSEMELHADOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. INICIATIVA DO 
PODER LEGISLATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. Limitando-se a Lei impugnada a disciplinar a 
utilização dos passeios públicos fronteiriços aos estabelecimentos 
a que faz referência, não há falar em invasão de competência ou 
violação ao princípio da separação dos poderes. A única mácula 
que se vislumbra na norma legal em comento diz respeito aol
disposto em seu art. 8°. na medida em que determina conduta

devem observados peloe prazo que ser
Poder Executivo para regulamentar a Lei.
ao art. 10 da Constituição Estadual. À UNANIMIDADE, 
JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. (Ação Direta de

Afronta

§ 35 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias.
(LDO 2018): Art. 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16. I e II. da LC n° 101/2000. quando for o caso, 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibifidade.
§ 1o Para efeito do disposto no art. 16. $ 3°, da LC n° 101/2000, serão consideradas despesas irrelevantes 
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento 
da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2018, em cada evento, não exceda aos valores limites 
para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93. conforme o caso.
3 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido 
pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.
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Inconstitucionalidade N° 70042180182, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 
23/01/2012).

Ressalve-se que não se está a defender que fica ao alvedrio do 
Chefe do Executivo decidir se expede ou não o ato regulamentar, pois, como adverte 
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] fácil é compreender-se que, se uma lei depende de 
regulamentação para sua operatividade, o Chefe do Executivo não 
pode paralisar-lhe a eficácia, omitindo-se em expedir as medidas 
gerais indispensáveis para tanto. Admitir que dispõe de liberdade 
para frustrar-lhe a aplicação implicaria admitir que o Executivo tem 
titulação jurídica para sobrepor-se às decisões do Poder 
Legislativo. [...] {Curso de Direito Administrativo. 22a ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 338).

Não obstante isso, há sim, como se disse, a inconstitucionalidade 
do art. 7o da presente propositura, centrado, exclusivamente, na fixação de prazo para a 
realização da atividade, aspecto que merece correção, o que pode, sem dúvida, ser obtido 
com a utilização da técnica de redução de texto. Nesse sentido, explica o Min. GILMAR 
FERREIRA MENDES, em obra doutrinária sobre o tema, que:

A doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem a teoria da 
divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o Tribunal 
somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas 
viciadas, não estender o juízo de censura às outras partes da lei, 
salvo se elas não puderem subsistir de forma autónoma. Faz-se 
mister, portanto, verificar se estão presentes as condições objetivas 
de divisibilidade. Para isso, impõe-se aferir o grau de dependência 
entre os dispositivos, isto é, examinar se as disposições estão em 
uma relação de vinculação que impediria sua divisibilidade. Impõe- 
se verificar, igualmente, se a norma que irá subsistir após a 
declaração de nulidade parcial corresponderia à vontade do 
legislador. Portanto, devem ser investigadas não só a existência de 
uma relação de dependência (unilateral ou recíproca), mas também 
a possibilidade de intervenção no âmbito da vontade do legislador 
{Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e 
na Alemanha. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 342-3).

Sendo assim, excluir do art. 7o o vício4 não traz inconvenientes de 
ordem objetiva e, tampouco, se afasta da vontade do legislador. Por outro lado, sana de 
modo eficaz o vício de inconstitucionalidade apontado, impedindo interpretações 
equivocadas.

4 Estipular prazo para regulamentação.
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POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PLL 040/2019, desde que sanado o vício de 
constitucionalidade do art. 7o da referida proposição.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 16 de maio de 2019.

/i/Mateus Fjorítãna Casali 
Assessor Jurídico da Ntesa Diretora 

OAB/RS 75302

#

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: 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


/t. J
Xt

I€A

Porto Alegre, 29 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM n? 21.627/2019.

A Câmara Municipal de Carazinho, solicita manifestação desta Consultoria, a respeito PL 
40, que "institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no Município de 
Carazinho".

I.

II. Os arts. 18, X, e 53, Vl,da Lei Orgânica Municipal de Carazinho estabelecem que:

"Art. 18. Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Município, especíalmente sobre:

X - criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Diretores equivalentes 
e órgãos da administração do Município:

"Art. 53. Compete privativamente ao Prefeito:

VI ■ dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, 
na forma da lei;

Fica claro desde já que, na verdade, que o tema não se trata de competência privativa do 
Poder Executivo, competindo ao Legislativo local a criação de órgãos da Administração do 
Município, ficando a cargo do Sr. Prefeito Municipal a sua organização e funcionamento, 
exatamente como dispõe o art. 52 do PL em comento quando prevê que "caberá ao Executivo 
Municipal, por meio de seus órgãos competentes, organizar e estruturar o Banco de Ração e 
Utensílios para Animais, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, 
determinando os critérios de coleta, de distribuição e de fiscalização, bem como realizando o 
cadastramento e o acompanhamento dos beneficiários do programa."

III.

De outra parte, há que se dizer que, ainda que a implementação das ações intrínsecas ao 
PL venham a gerar despesas para o Município, pelo mesmo motivo de não ser tema de
IV.

Rua dos Andradas, 1560, 18® andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: iaam@iaam.Gom.br - Site: www.iaam.com.br 

Facebook: IGAM.institutogamma
l
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atribuição privativa do Sr. Prefeito municipal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser legítimo 
que iniciativas legislativas locais podem ter caráter oneroso para o Município.

Como tal, a iniciativa legislativa em comento torna-se viável, por não usurpar da 
competência do Sr. Prefeito.
V.

VI. DIANTE DISSO, conclui-se estar o PL em tela apto a segui sua tramitação, sem sofrer de 
vício de origem, podendo seguir sua regular apreciação dentro do processo legislativo.

O IGAM permanece à disposição.

11 'Z'

EDISON PIRES MACHADO 
OAB/RS ns 27.155

BRUNNO BOSSLE 
OAB/RS n5 92.802 

Supervisor de Processos
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(X) Emenda a Projeto de Lei qhoU ^ Protocolo n°: 26996 

Em: 11/06/2019-13:38:30

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera a redação do artigo 7o do Projeto de Lei 040/19 de autoria do 
Vereador Alaor Tomaz.

Art. 1o - Fica alterada a redação do art. 7o do Projeto de Lei 040/19 de autoria do Vereador Alaor 
Tomaz que passa a Viger com a seguinte redação:
“Art.7° - O Executivo Municipal regulamentará esta lei.”
Art.2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Servian, em 11 de junho de 2019.

Tenente Costa - PP / João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

m
Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 100/2019
Projeto de Lei com Emenda: PLL 040/19
Autor: Alaor Tomaz
Ementa: Institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no Município de 
Carazínho.
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Alaor Tomaz, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores votaram de acordo.

Sala de Reuniões Antônio Libóri rvian,/l 2 de junho de 2019.

t.m
Vereadoí on Haubert

Presidente

✓

VereadoM^neáte"^ 
Vice Preside/íre

fstã

Albuquerque de AzevedoVereadojJjoão pedn
Secretário
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 097/2019
Projeto de Lei com emenda: PLL 040/19 
Autor: AlaorTomaz
Ementa: Institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no Município de Carazinho.
Relator: Márcio Happen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Alaor Tomaz, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 19 desunho de 2019.

dor Gia 'edrosoesideínte

7ice Presidente

c
Véreòdqí^Marcio Hoppen

Secretário
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PROCESSO N°:
NÃOSIM

XAlaor Galdino Tomaz
AusenteAlexandre Capitânio

XAnselmo Britzke
PresidenteDaniel Weber

XErie! Vieira

XFábio Zanetti
XGian Pedroso
XGilson Haubert

Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X

Marcio Hoppen X
XMarcio Rosemberg

TOTAL 12 0
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Corazinho 02 de julho de 2019.OP 246/2019

Assunto: Votação de projeto

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Para os devidos fins, transcrevemos abaixo o Projeto de Lei 040/19, de 
autoria do Vereador Alaor Tomaz P: 092/092/19, aprovado por unanimidade pelo 
plenário deste Legislativo, em 01/07/2019, o qual tem o seguinte teor:

EMENTA: Institui o programa 
Banco de Ração e Utensílios 
para Animais, no Município de 
Carazinho.

Preí í/..í Coraziníio 
.'Airrrjfaçáo

0 2 JUL im

53*8?

Art. Io Fica instituído o Banco de Ração e Utensílios para Animais, 
progtama do Município de Carazinho que visa:

I - coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, perecíveis ou 
não, desde que em condições de consumo, bem como utensílios para animais, 
como móveis, roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsa de transporte e 
brinquedos, provenientes de doações de:

a) estabelecimentos comerciais;
b) fabricantes ligados à produção e à comercialização, no atacado ou 

no varejo, de gêneros alimentícios destinados a animais;
c) apreensões realizadas por órgãos da Administração Municipal, 

Estadual ou Federal, resguardada a aplicação das normas legais;
d) órgãos públicos; e
e} pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;
II - distribuir os gêneros alimentícios e os utensílios coletados.

Art. 2o A distribuição dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados 
poderá ser feita diretamente pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais ou por 
entidades, organizações não governamentais - ONGs 
independentes, previamente cadastrados.

ou protetores

Art. 3o São beneficiários do Banco de Ração e Utensílios para Animais:
I - protetores independentes e cadastrados;
II - ONGs ligadas à causa animal, devidamente constituídas e

cadastradas;
III - animais abandonados; e
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IV - familios cadaslrados que comprovem baixa renda, nenhuma renda 
ou condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por 
entidades assistenciais, e que possuam animais.

Art. 4o Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e dos 
utensílios coletados e doados pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais.

Art. 5o Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos 
competentes, organizar e estruturar o Banco de Ração e Utensílios para Animais, 
fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios 
de coleta, de distribuição e de fiscalização, bem como realizando o cadastramento 
e o acompanhamento dos beneficiários do programa.

§ Io A arrecadação dos gêneros alimentícios e dos utensílios far-se-á sem 
ânus para o Executivo Municipal.

§ 2o Excetuam-se ao disposto no § Io deste artigo os custos indiretos 
decorrentes da estrutura funcional, como o transporte e as demais atividades 
necessárias para a consecução das finalidades desta Lei.

Art. 6o Para os fins desta Lei, poderão ser celebrados convénios com 
instituições públicas ou privadas.

' Art. 7o O Executivo Municipal regulamentará esta Lei.

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publlÇcfcão.

Atenciosamente,
(//

"^Banlà I Wéber 
Pre/idente

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeitura Municipal de Carazinho 
Carazinho, RS
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LEI N* 8.517, DE 16 DE JULHO DE 2019.

Institui o programa Banco de Ração e 
Utensílios para Animais, no Município 
de Carazinho.

Autoria: Vereador Aiaor Tamaz

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei;

Art. 1° Fica instituído o Banco de Ração e Utensílios para Animais, programa do 
Município de Carazinho que visa;

I- coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, perecíveis ou não, 
desde que em condições de consumo, bem como utensílios para animais, como móveis, 
roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsa de transporte e brinquedos, provenientes 
de doações de;

a) estabelecimentos comerciais;
b) fabricantes ligados à produção e à comercialização, no atacado ou no varejo, 

de gêneros alimentícios destinados a animais;
c) apreensões realizadas por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou 

Federal, resguardada a aplicação das normas legais;
d) órgãos públicos; e
e) pessoas fisicas ou jurídicas de direito privado;
II- distribuir os gêneros alimentícios e os utensílios coletados.

Art. 2° A distribuição dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados poderá 
ser feita diretamente pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais ou por entidades, 
organizações não governamentais - ONGs - ou protetores independentes, previameníe 
cadastrados.

Art. 3o São beneficiários do Banco de Ração e Utensílios para animais;
I - protetores independentes e cadastrados;
H - ONGs ligadas á causa animai, devidamente constituídas e cadastradas;
lli - animais abandonados; e
IV- famílias cadastradas que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou 

condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades 
assistenciais, e que possuam animais.

Art. 4o Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e dos utensílios 
coletados e doados pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais.

Art. 5o Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, 
organizar e estruturar o Banco de Ração e Utensílios para Animais, fornecendo o apoio 
administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição e de 
fiscalização, bem como realizando o cadastramento e o acompanhamento dos beneficiários,
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do programa.
§ 1o A arrecadação dos gêneros alimentícios e dos utensílios far-se-á sem ônus 

para o Executivo Municipal.
§ 2o Excetuam-se ao disposto no § 1o deste artigo os custos indiretos 

decorrentes da estrutura funcional, como o transporte e as demais atividades necessárias 
para a consecução das finalidades desta Lei.

Art. 6o Para os fins desta Lei, poderão ser celebrados convénios com instituições
públicas ou privadas.

Art. 7® O Executivo Municipal regulamentará esta Lei.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2019.

ifron itz
Prefeii

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Boleaíha
Secretário/fa Administração e Gestão 
OP246/2Q*9/JSP

vmw.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n» 1254, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br

