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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
124/2019

Matéria: PLL 049/2019
Ementa: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. 
AUTORIA DE VEREADOR. OBRIGATORIEDADE 
DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO INTERNO DE 
FILMAGEM EM PET SHOPS. VÍCIOS FORMAIS 
E MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 
049, de 06 de junho de 2019, de autoria de vereador, que "dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de circuito interno de filmagem em Pet Shops".

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local1.

No Projeto de Lei 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, sendo cabível a iniciativa em deslinde2.

No mérito, se verifica a tentativa de coibir atos de maus tratos e 
abusos aos animais, através da adoção de medidas que fortaleçam o laço de confiança

1 Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - 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: [...]
XXIII - 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 orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
(CERS) Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: [...]
II • disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
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entre fornecedores e consumidores, garantindo maior transparência na prestação do 
serviço.

Por outro lado, convém verificar o cenário económico do segmento 
empresarial afetado (Pet Shops), estimando os impactos diretos e indiretos na geração de 
emprego e renda e sua real contribuição social e económica para a sociedade.

Enfim, concluí-se que não há qualquer óbice constitucional ou legal 
à aprovação da proposição, passando a matéria, exclusivamente, por um juízo de 
conveniência e oportunidade dos poderes legislativo e executivo.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 049/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

m

Carazinho (RS), 06 de junho de 2019.

CasaliMateus E 
Assessor Juridicolda Mesa Diretora
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