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        Porto Alegre, 12 de agosto de 2020. 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 40.465/2020. 
 
 
 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho, através de consulta ao IGAM, solicita Orientação 
Técnica acerca da viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei complementar nº 002, de 2020, de autoria 
do Prefeito, que altera a Lei Complementar n° 03, de 07 de janeiro de 1985, que institui o Código de 
Posturas do Município e dá outras providências. 
 
  A proposição, consoante se depreende da exposição de motivos que a instrui, objetiva 
solucionar problema recorrente no Município relativo a animais de grande porte soltos em via pública, 
ocasionando transtorno ao trânsito, podendo ocasionar acidentes, bem como, dirimir a situação do 
abandono dos animais. 

 
 
 
II.   Inicialmente, no que respeita a competência legislativa do Município para dispor sobre a 
matéria, face à divisão de competências entre os entes federados, estabelecida pela Constituição Federal, 
verifica-se que ao Município compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber. 
  
  Nessa senda, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu art. 13, I, estabelece 
é competência do Município, além da prevista na Constituição Federal, 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  
 
  Assim, considerando que, à evidência, constitui-se em assunto de interesse local 
regulamentar as posturas municipais relativas a vedação da permanência em vias públicas municipais de 
animais soltos de grande porte tais como equinos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, não resta dúvida 
quanto a competência legislativa do Município para dispor sobre a matéria.  
 
   Fixada a competência legislativa do Município acerca da matéria objeto da proposição 
analisada, no que respeita a legitimidade do Prefeito para dar impulso inicial ao processo legislativo, 
verifica-se correto o exercício da iniciativa legislativa, no caso concreto, uma vez que em conformidade 
com o ordenamento legal (LOM) e constitucional de regência. 
 
  No que respeita ao conteúdo normativo da proposição, importa registrar que o TJRS, em 
reiteradas oportunidades (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70024563785, Julgado em: 29-09-
2008; Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70030187793, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Redator: Danúbio Edon Franco, Julgado em: 05-10-2009), assentou 
entendimento acerca da regularidade de norma municipal estabelecendo regramento acerca da 
circulação de veículos de tração animal em vias públicas, bem como acerca da criação de animais de 
grande porte em perímetro urbano, não se verificando, portanto, óbices a implementação da norma 
pretendida. 
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  Entretanto, sugere-se exame mais acurado da redação proposta ao art. 183, da LC 
03/1985, a fim de evitar caracterização de confisco do animal apreendido, em razão da exiguidade do 
prazo previsto para regularização de irregularidade flagrada.  
 
  Necessário salientar, também, a redação proposta ao § 4º do art. 2º, do PLC 002/2020, no 
que se refere ao custeio de custos de registro de animais pelo Município, face ao disposto no § 10 do art. 
73, da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei Geral das Eleições), que veda a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios pela Administração Pública em anos eleitorais.   
    
 
 
 III.   Dito isto, visto que detém competência legislativa o Município para dispor sobre a matéria, 

bem como foi corretamente exercida a iniciativa legislativa, opina-se pela viabilidade jurídica de tramitação 
do projeto de lei complementar nº 002, de 2020, alertando-se, todavia, para observância as ponderações 
deduzidas no item II, desta Orientação Técnica.  
 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
 
  EVERTON MENEGAES PAIM  
  Consultor Jurídico do I 
  OAB/RS 31.446           
 
 


