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Matéria: PLC 02/2020 
Ementa: AMBIENTAL E URBANÍSTICO. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL. 
ALTERA O CÓDIGO DE POSTURAS. TEMÁTICA QUE ENVOLVE 
ANIMAIS DE GRANDE PORTO SOLTOS EM VIA PÚBLICA. 
SIMILITUDE COM O PLCL 02/2020 EM TRAMITAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. VÍCIOS EXISTENTES. 
ERROS MATERIAIS E PODER REGULAMENTAR. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM QUESTÃO PREJUDICIAL E RESSALVAS 

 
 
 
 

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei complementar nº 002, de 03 de agosto de 2020, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que Altera a Lei Complementar nº 03, de 07 de janeiro de 1985, 
que Institui o Código de Posturas do Município e á outras providências. 

 
Os motivos foram apresentados.  
 
Juntaram-se documentos. 
 
É o brevíssimo relato. 
 
O projeto de lei complementar veda a circulação de veículos de tração animal 

em vias públicas do Município. Proíbe a permanência em vias públicas municipais de animais soltos de 
grande porte, tais como: equinos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Prevê multa ao proprietário do 
animal em 100 URMs. Dispõe que os animais apreendidos serão encaminhados para instituições de 
proteção animal públicas ou particulares, previamente credenciadas. Refere que os proprietários dos 
animais terão o prazo de até dez dias para reclamarem a posse, mediante restituição dos custos e 
pagamento da multa, sob pena de os animais serem postos para adoção, sem direito à indenização, 
vedada a adoção àqueles que desempenham atividades de tração animal. Aduz que a criação em área 
urbana de animais de grande porte da espécie equina deverá observar regulamento específico. 
Discorre sobre o Registro Municipal previsto nos artigos 4º e 5º da Lei Municipal nº 8.212/2017 e 
disciplina a licença especial ao proprietário do animal que tenha por atividade a coleta de materiais 
recicláveis e reutilizáveis, prevendo prioridade deste em programas sociais. Por fim, menciona que a 
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lei complementar será regulamentada pelo Conselho Municipal do Bem Estar Animal – COMBEA, em 
noventa dias, a contar de sua publicação, e que a lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Segundo a exposição de motivos: 
 
As alterações na Lei Complementar n°03/85 (Código De Posturas Municipal) - 
justifica-se pelas seguintes considerações: O presente projeto de lei pretende atender as 
diversas denúncias referentes a animais de grande porte (equinos), soltos em via pública, 
ocasionando transtorno ao trânsito, podendo ocasionar acidentes, bem como, dirimir a 
situação do abandono dos animais. A livre circulação de animais de grande porte na extensão 
territorial do Município é um problema antigo e sério, que precisa ser solucionado. 
Eventualmente observamos pelas ruas do município, animais passeando em território 
inapropriado para eles, colocando em risco a vida de condutores e pedestres. São 
considerados de grande porte para fins deste projeto de lei, animais pertencentes as espécies 
equina. Em busca de sanar este problema e que apresentamos o presente projeto, que tem 
por objetivo evitar a circulação desses animais equinos nas vias publicas. 

 
Antes de mais nada, percebe-se que a matéria apresentada na presente 

proposição de lei complementar é similar à constante no projeto protocolado sob nº 29975, datado 
de 20 de julho de 2020, de autoria de vereador, havendo, pois, questão incidental a ser, primeiro, 
examinada. 

 
Da prejudicialidade 
 
Quando duas ou mais proposições em trâmite abrangem a mesma matéria, 

os regimentos internos das casas legislativas costumam oferecer soluções, ora dando preferência ao 
projeto de lei mais antigo, prejudicando o mais recente, ora determinando a aglutinação da temática 
em uma só proposição. 

 
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, por exemplo, 

prevê que: 
 
Art. 195 Será considerada prejudicada: 
 
I - a proposição que trate da matéria de outra em tramitação, excetuadas as de origem do 
Poder Executivo; 
II - a proposição principal com as emendas, pela aprovação do substitutivo; 
III - substitutivo apresentado posteriormente, pela aprovação de substitutivo aprovado e 
apresentado em data anterior; 
IV - emenda, pela rejeição do projeto; 
V - emenda de conteúdo igual ao de outra rejeitada; 
VI - emenda de conteúdo igual ou contrário ao de outra aprovada; 
VII - a proposição principal, emenda ou substitutivo que tratar de matéria já declarada 
manifestamente inconstitucional, ilegal, inorgânica ou antirregimental, mediante Precedente 
Legislativo; e 
VIII - outras situações, além das relacionadas, que caracterizem prejuízo decorrente de 
votação. 
 
§ 1º Quando projeto de autoria do Poder Executivo tratar da mesma matéria de proposição 
de autoria de Vereador, Comissão ou Mesa, não haverá declaração de prejudicialidade, 
entretanto deverá ser dado conhecimento da situação à Liderança da Bancada do Partido 
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do Governo, com sugestões de encaminhamento objetivando concentrar o mesmo assunto 
em um único expediente. 
 
§ 2º A prejudicialidade será declarada de ofício, pelo Presidente ou a requerimento de 
Vereador, sendo dado conhecimento dela ao autor ou ao Plenário, conforme o caso. 

 
Já o Regimento Interno da Câmara Municipal de Florianópolis impõe, nesses 

casos, a seguinte regra: 
 
Art. 132 Se houver duas ou mais proposições constituindo processos distintos que tratem da 
mesma matéria, deverão ser apensados para a tramitação, tendo preferência o que tramita 
há mais tempo.  
 
Art. 133 Votada uma proposição, todas as demais que tratem do mesmo assunto serão 
consideradas prejudicadas e remetidas ao arquivo. 

 
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho, por sua vez, dispõe 

que: 
 
Art. 27 - O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-
lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas, competindo-lhe 
privativamente:  
 
I - Quanto às atividades legislativas em geral: 
 
[...] 
 
d) declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou aprovação de outra com o 
mesmo objetivo; 
 
[...] 
 
Art. 91 - Proposição é toda a matéria sujeita à de liberação da Mesa ou do Plenário. 
 
[...] 
 
§ 3º - A proposição poderá ser reiterada após o decurso de 30 (trinta) dias da apresentação 
da proposição inicial, não podendo ser apresentada por outro parlamentar neste período. 
 
§ 4º - Na hipótese de apresentação de proposições de mesmo teor, numa mesma Reunião, 
será apreciada aquela que for protocolada por primeiro, considerando-se as demais 
prejudicadas e seus autores subscritores daquela. 
 
[...] 
 
Art. 92. O Presidente não admitirá qualquer proposição que: (Redação dada pela Resolução 
nº 345/2018)  
 
I - versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara; 
II - delegar a outro Poder, atribuições privativas do Legislativo; 
III - aludindo lei, decreto, regula mento ou qualquer outro dispositivo legal, que se faça 
acompanhar de sua transcrição, ou seja, redigida de modo a que se saiba, à simples leitura, 
qual a providência objetivada; 
IV - fazendo menção a cláusulas de contratos ou de concessões, não os transcreve por extenso; 
V - seja antirregimental; (Redação dada pela Resolução nº 345/ 2018) 
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VI - tenha sido rejeitada e novamente apresentada, antes do prazo regimental. 
 
§ 1º. As proposições não admitidas sequer serão lidas em Plenário. (Incluído pela Resolução 
nº 345/2018) 
 
§2º. Da decisão de inadmissão cabe recurso ao Plenário. (Incluído pela Resolução nº 345/ 
2018) 
 
Art. 141 - Terão preferência para votação às emendas supressivas, bem como, emendas e 
substitutivos oriundos das Comissões.  
 
Parágrafo Único - Apresentadas duas ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou parágrafo, 
será admissível requerimento de preferência para votação da emenda que melhor adaptar-se 
ao projeto, sendo o requerimento votado pelo Plenário, sem preceder discussão. 

 
A partir da leitura das confusas e dispersas regras previstas no RI da Câmara 

Municipal de Carazinho, constata-se inexistir solução explícita para a hipótese de haver a tramitação 
concomitante de proposições (ainda não deliberadas pelo Plenário) com mesma temática 
apresentadas por vereador e prefeito. 

 

Apesar disso e socorrendo-se dos mais variados métodos de hermenêutica, 
e não apenas do gramatical, propõe-se a utilização de instrumentos regimentais, como substitutivo, a 
fim de haver a aglutinação da temática numa só proposição, evitando-se que uma delas seja 
considerada prejudicada pela aprovação ou rejeição da outra ou que incida, no caso, o princípio da 
irrepetibilidade, previsto no artigo 67 da CF/19881. 

 
Análise formal 
 
O projeto de lei complementar é multidisciplinar, já que aborda, dentre 

outros assuntos, o meio ambiente e o urbanismo. Nesses casos, em que há pluralidade de temas, com 
possibilidade de dúvidas quanto à competência legislativa, entende-se que o exegeta deve acolher 
interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre 
determinada matéria, o que é denominado pela jurisprudência norte-americana de presumption 
agaist preemption, exceto se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, 
adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm 
os entes menores (clear statement rule) (Info 981 STF). 

 
Na presente situação, a problemática sobre animais de grande porte 

abandonados em via pública envolve nítido interesse local, apta a atrair a presunção de competência 
legislativa municipal, a qual não é afastada por leis federais e/ou estaduais que tratam do meio 
ambiente ou de direito urbanístico (CF/1988, art. 24, I e VI c/c art. 30, I).  

 
A iniciativa legislativa, por sua vez, é legítima, aplicando-se, por simetria, a 

regra constitucional geral que faculta a iniciativa de proposições ao Chefe do Poder Executivo, 

                                                           
1 (CF/1988): Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na 
mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso 
Nacional. 
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parlamentares e outros (CF/1988, art. 61), não se tratando, propriamente, de matéria de iniciativa 
privativa do Prefeito Municipal. 

 
O instrumento utilizado - projeto de lei complementar -, do mesmo modo, 

está certo, eis que envolve matéria a ser veiculada por meio de lei complementar, já que altera o 
Código de Posturas2. 

 
No mérito. 
 
A preocupação com o meio ambiente, numa visão, inclusive, biocêntrica3, 

tem amparo constitucional (CF/1988, art. 225 e outros) e também infraconstitucional (Lei Federal nº 
6.938/1981), o que não é diferente da política urbana, em que se busca o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes, que encontra sede, tanto no texto 
constitucional (CF/1988, art. 182), quanto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). 

 
De mais a mais, as obrigações e responsabilidades (registro e multa) que 

recaem aos proprietários de animais abandonados em via púbica, mostram-se compatíveis com o 
princípio da proporcionalidade em seus três vieses (adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito), não havendo, pois, indícios de inconstitucionalidade material. 

 

Por fim, devem ser corrigidos os seguintes erros materiais: I) o artigo 2º 
mencionou “art. 183” ao invés de “art. 186”; II) o artigo 4º mencionou “Lei” ao invés de “Lei 
Complementar”. 

 

Outrossim, sabe-se que o poder regulamentar é privativo do Chefe do Poder 
Executivo (CF/1988, art. 84, IV; CE, art. 82, V. LOM, art. 53, IV), e, em que pese não se desconhecer a 
sua extensão prática a outros órgãos da Administração Pública (comumente a agências reguladoras), 
com forte divergência doutrinária e jurisprudencial4, certo é que o COMBEA não detém poder 

                                                           
2 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar: 
I - Código de Obras; 
II - Código de Posturas; 
III - 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. 
§ 1º 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. 
3 O Biocentrismo preconiza que não se deve utilizar os animais somente com a finalidade de lucro. Deve-se permitir a 
exploração dos recursos ambientais, mas também promover a proteção dos seres vivos, afastando-se da visão 
antropocêntrica, em que o homem é centro das discussões.   
4 Portanto, no direito brasileiro, excluída a hipótese do artigo 84, VI, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 32, 
só existe o regulamento de execução, hierarquicamente subordinado a uma lei prévia, sendo ato de competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo. No entanto, alguns órgãos ainda hoje dispõem de competência normativa, porque a legislação 
que a delegava, antes da Constituição de 1988, teve o prazo de vigência prorrogado por lei, tal como previsto expressamente 
no artigo 25 das Disposições Transitórias. Fora dessas hipóteses, os demais órgãos administrativos que continuam a exercer 
função normativa, dispondo sobre matéria reservada à lei ou ao regulamento, não mais dispõem desse poder e as normas 
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normativo, apenas deliberativo e consultivo, como disposto na Lei Municipal nº 8.212/2017, de modo 
que merece alteração a redação do artigo 3º do projeto analisado. 

 
POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PLC nº 

02/2020, desde que superadas a questão prejudicial e ressalvas acima destacadas.  
 
É o fundamento. 
É a conclusão, salvo melhor juízo. 

 
Carazinho, 07 de agosto de 2020. 

 
 

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador do Poder Legislativo 

Matrícula 50020 
OAB/RS 93.542 

                                                           
que editam padecem do vício de inconstitucionalidade. Há que se lembrar que, em matéria de telecomunicações e de 
petróleo, as Emendas Constitucionais nos 8/95 e 9/95 alteraram, respectivamente, a redação dos artigos 21, XI, e 177, § 2o, 
III, para prever a promulgação de lei que disponha sobre a exploração dessas atividades e a instituição de seu órgão regulador. 
Com base nesses dispositivos, foram criadas a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (Lei no 9.472, de 26-12-96) e 
a Agência Nacional do Petróleo – ANP (Lei no 9.478, de 6-8-97). Além disso, leis ordinárias foram criando outras agências 
reguladoras, algumas com funções ligadas a concessões, como é o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel (Lei 
no 9.427, de 26-12-96), outras com funções de polícia em áreas específicas, a exemplo da Agência Nacional de Águas – ANA 
(Lei no 9.984, de 17-7-00), Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (Lei no 9.782, de 26-1-99), Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS (Lei no 9.961, de 29-1-00), além de agências criadas nos âmbitos estadual e municipal. Isso significa 
que esses órgãos reguladores exercerão função normativa, porém dentro dos limites do princípio da legalidade (v. seção 
10.9.3) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 160). 
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