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Porto Alegre, 5 de junho de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 23.187/2019. 

 

 

 

I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca do 
Projeto de Lei, de origem do mesmo Poder, que tem por ementa: “DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO INTERNO DE FILMAGEM EM PET SHOPS.”. 
 
 

 

 

II. Inicialmente vale referir que a Constituição Federal, no art. 181, confere 
autonomia aos Municípios, que passaram à condição de ente federado, regidos por Lei 
Orgânica própria, consoante art. 292. 
 
  No art. 30 da Carta Constitucional os Municípios recebem as competências, 
especialmente no que respeita a legislar sobre assunto de interesse local.  Desta forma, o 
que se relaciona à segurança dos usuários de estabelecimentos comerciais, bem como de 
seus animais de estimação, no Município diz respeito a assunto de âmbito local3, consoante 
inciso I do referido artigo, in verbis: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 

            Adotada a devida simetria também é o que se encontra disposto no inciso I do 
art. 13 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: 
 

Art. 13. É competência do Município, além da prevista na Constituição 
Federal e ressalvada a do Estado: 
I - exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse 
local, tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização 
sanitárias, e proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à 
funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração às 
leis e regulamentos locais; 

 

                                           
1Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
2 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
3 RE 357160 AgR/MG, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator:  Min. AYRES BRITTO, Julgamento:  
13/12/2011, publicação: 23/02/2012 
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            Em regra, não há reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo em 
matéria de posturas e de meio ambiente ao Prefeito ou à Câmara Municipal, o que remete à 
iniciativa concorrente, portanto possível a proposição pela Câmara. 
  

 
  
 

III. Verificando-se presente a competência material e a iniciativa legislativa 
concorrente tanto para matéria de posturas como para ambiental, é preciso referir que a Lei 
Orgânica Municipal estabeleceu que o Código de Posturas vem a ser matéria a se tratar por 
meio de Lei Complementar: 
 

Art. 28. Serão objeto de lei complementar: 
(...) 
II - Código de Posturas; 
 

 Localizou-se nas publicações no endereço eletrônico do consulente a Lei 
Complementar nº 3, de 19854, que “Institui o Código de Posturas do Município e dá outras 
providências”. 
 
 Desta forma, o assunto deve se tratar de alteração na mencionada 
codificação, por meio da espécie legislativa pertinente, adotando-se a técnica legislativa 
prevista no art. 12 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 19985. 
 
 Contudo, a matéria restou pendente de imposição de multa, o que tornaria a 
lei inócua caso o referido Projeto de Lei venha a ser aprovado. 
 
 Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei nº 
encaminhado à consulta dependerá das ponderações realizadas nesta Orientação Técnica, 
especialmente de adequação da espécie legislativa parta alterar o Código de Posturas (LC) e 
da imposição de multa por descumprimento. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 

        
Rita de Cássia Oliveira                            

OAB/RS 42.721      
Consultora do IGAM  

 

                                           
4 https://camaracrz.rs.gov.br/system/filemanager/files/codigo-postura_anexos_3_3_1554150440.pdf 
5 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 

único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona. 

 


