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ESTADO DE SAO PA ULO· BRASIL

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PARECER

PROCESSO N° 2496/2019

PARECER OPINATIVO. Processo Legislativo. Projeto
de lei 76/2019. Institui o código munic ipal dos
direitos dos animais no município de Lim•~ ira e dá
outras providências.

Admissibilidade. Inteligência

dos incisos I, VIII e IX, do art. 30, c/c o capu t do art.
18, todos da CF/88. Competência legislativa supletiva
exercida em face do disposto pelos artigos 13, 14 da
Lei Complementar Nacional no 95/98. Típica lei de

policia. Inexistência de vício de inciativa, nem
violação

a

regra

Desenvolvimento

ou

princípio

no plano

local

cons1 itucional.
de di:;posições

principiológicas dispostas pelo caput do art. 182, da
CF/88.

1.

CONSULTA: Trata-se de solicitação emanada do Sr. Secretário de Negóc os Jurídicos

acerca do Projeto de lei 76/2019, encaminhado a esta Secretaria pela Comissão
Permanente

de

Constituição,

Justiça

e

Redação,

solicitando

dessa

Consultoria

manifestação, acerca dos procedimentos a serem adotados, diante da não apresentação
de emendas pelos nobres vereadores, durante o prazo regimental, que já fora extinto no
dia 14/6/19". Em relação ao qual, passamos a nos manifestar nos termos que !;e seguem.
2.

CONSIDERAÇÕES: No procedimento prévio de controle de constitucionalidade

estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia -se a
legalidade e constitucionalidade do projeto de lei sobre três perspectivas elementares: I) a
matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pe la CF/88 aos
Municípios; 11) se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa

para proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional; 111) a possibilidade de violação
por parte da matéria legislativa proposta à direitos fundamentais ou instituiçôes tuteladas
por regras ou princípios constitucionais.

~

PALACLO TA TULB' - R" AeEDRO ZACCAR>A. N" "

JD NOVA D AUA • UM"RA • SÀO PA"LO PABX L'BL " " ''•CC

1/6

«-~

~<;

~ul'IICIPA( D

~(/.

' <{

u

~

~

.

jJ

•

•· • ..

l>

I HL,

ESTADO DE SAO PAULO· BRASIL
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3. Com relação ao Projeto de lei 76/2019. Consolida a legislação aplicada a proteção
animal no município de Limeira.
Justificativa. Com renovada satisfação vimos à presença de vossa Excelência e dos Nobres
Parlamentares que compõem essa Egrégria Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar
projeto de lei que institui o código municipal dos direitos dos anima is no mun icípio de limeira,
e dá outras providências. Devido ao interesse da população na resolução do elevado número
de casos de maus tratos aos animais, crias rejetadas, abandonos, bem como o elevado número
de animais errantes nas ruas do municipio, faz-se necessário uma legislação para amparar e
proteger esses animais, obtendo o instrumento legal necessario para sua proteção. É sabido
que agressão e maus tratos aos animais é o primeiro indício de violência qu e pode ocorrer
também com mulheres e crianças, sendo fundamental para o bem-estar da sociedade que
esses crimes sejam identificados, coibidos e responsabilizados. A mudança d os conceitos em
relação aos animais torna de interesse público o amparo das leis para a proteção e bem-esta r
dos mesmo, justificando, desta forma, a instituição do código mun icipal dos direitos dos
animais. Isto posto solicitamos aos nobres vereadores, que anal isam o presente projeto, em
regime de urgência, nos termos do disposto no artigo 55 da Lei Orgânica do Município.

4.

O objeto de que trata o Projeto de lei 76/2019, na opin ião dessa Consultoria,

enquadra-se perfeitamente nas autorizações para legislar franqueadas aos Municípios no
âmbito dos incisos I, VIII e IX, do art. 30, c/c o caput do art. 18, todos da CF/88.

É dá competência do Município prover tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar
interesse, assim como ao bem-estar da população, especialmente:
1 - planejar o uso e a ocupação do solo; 2 - estabelecer normas de co nstrução, de
loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano; 3 - regula r o funcio namento de
estabelecimentos comerciais, obedecendo às limitações urban ísticas convenientes à
ordenação do seu território; 4- regular a utilização dos logradouros públicos; 5 - regular
o trânsito, o transporte público, determinando, inclusive, os it inerários e pontos de
estacionamento e de paradas dos transportes coletivos; 6- disciplinar os servi ços de carga
e descarga de mercadorias e controlar a capacidade de peso dos veículos que circulam na
área pública municipal; 7- sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais; 8- regular o
depósito de lixo domiciliar e industrial, fixando normas de coleta e transpo rte, inclusive
dos resíduos nocivos à saúde; 9 - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e
horários de funcionamento; 10- regular os serviços funerários e de cemitérios; 11 -regular
o uso de propagandas, cartazes e anúncios; 12 - regular o comércio e depósito de animais,
inclusive a circulação destes nas vias públicas; 13 - regular os serviços de mercados
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públicos, feiras e abatedouros; 14 - controlar o uso e o comércio de produtos comestíveis
e de higiene; 15- regular o uso e o comércio de produtos perigosos ou nocivos à saúde; 16
- regular a proteção do meio ambiente e o controle da poluição em geral; 17- regular a
proteção das florestas e a conservação da natureza; 18- regular a proteção das praias, rios
e lagos; 19 regular os meios de proteção e de defesa da saúde públ ica.
Essas e outras atividades de competência municipal estão intimamente vinculadas ao
poder de polícia do Município, ou apoiadas por legislação exclusivamente municipal ou
suplementar à legislação federal ou estadual.
Desse modo, não resta dúvida para esta Consultoria acerca da competência reconhecida
pela Constituição Federal para que o município possa legislar sobre a matéria tratada pelo
Projeto de lei 76/2019.
5. O Chefe do Executivo Municipal possui prerrogativa para iniciar o processo legislativo
quando se tratar de matéria dessa natureza, bem como, vereadores, órgãos e comissões
do Poder Legislativo municipal - além da iniciativa popular. Ou seja, trata-se de iniciativa

comum, reconhecida pela ordem jurídica em relação às proposituras que tratem da
instituição de leis de polícia.
Nesse sentido, o chefe do executivo se serviu da prerrogativa a ele reconhecida pela Lei
Orgânica e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira para iniciar o
processo legislativo, em matérias tais como as verificadas no Projeto de lei 76/2019, de
modo que, nada há quanto a este requisito, que possa macular a constitucionalidade do
respectivo projeto de lei.
5.1 Em substância, no entendimento dessa Consultoria, o Projeto de lei 76/2019, não viola
qualquer regra ou princípio fixado pela CF/88, mas trata de da r concreção no plano
municipal à competência conferida aos municípios pelos incisos I, VIII, e IX, do art. 30, da
CF/88, regrando matéria de polícia no interesse local.
Ademais, no caso em questão, trata-se de mero aperfeiçoamento legislativo de normas
que já constam do ordenamento jurídico, mas que apresenta flagrantes lacunas em sua
disposição normativa, não contemplando situações específicas até então, bem como, e
deixando de indicar o órgão público competente para a fiscalização da norma em questão
e aplicação de eventuais sanções - o que se buscou suprir por intermédio do projeto que
ora se analisa .
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Sendo assim, na opinião dessa Consultoria, não se observou em toda a propositura
qualquer vício ou irregularidade que impeça a presente propositura de seguir sua regular
tramitação legislativa.
6.

Passamos a manifestar sobre o requerimento da Comissão de Constituição de

Justiça e Redação. A amatéria está disciplinada nos artigos a seguir transcritos.

Resolução 44/1992:
Art. 240. Discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em Plenário.
§ 1° Serão votados em dois turnos de discussão e votação:

11 -sem interstício mínimo entre os turnos de votação:
b) os projetos de codificação.
Parágrafo 2°- Excetuam-se do interstício mínimo previsto do parágrafo anterior as
matérias em regime de urgência.
Art. 250 Quando a matéria for submetida a 2 (dois) turnos de votação e discussão, ainda
que rejeitada no primeiro, deverá passar obrigatoriamente pelo segundo turno,
prevalecendo o resultado deste último.
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA ESPECIAL- SEÇÃO I DOS CÓDIGOS.
Art. 267 Código é a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, de modo
orgânico e sistemático, visando estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e a
prover, completamente, a matéria tratada .
Art. 268 Os projetos de códigos, depois de apresentados ao Plenário serão publicados,
re metendo -se cópias à Secretaria Administrativa, onde permanecerá à disposição dos
Vereadores, sendo, após, encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação .
Parágrafo 1°- Durante o prazo de 30 (trinta) dias,
encaminhar à Comissão

poderão

OS

vereado res

emendas à respeito.

Parágrafo 2°- A Comissão terá mais 30 dias, prorrogável por igual período,
a critério do seu presidente, para exarar parecer ao projeto e às emendas
apresentadas.
Parágrafo 3°- Decorrido o prazo ou antes desse decurso se a Comissão antecipar
o seu parecer, entrará o processo para a pauta da ordem do Dia.
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Art. 269 Na primeira discussão, o projeto será discutido e votado por capítulo, salvo
requerimento de destaque, aprovado pelo Plenário.

Parágrafo 1°- Aprovado em primeiro turno de discussão e votação, com
emendas, voltará à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, po r mais
de 15 dias, para incorporação das mesmas ao texto do projeto orig inal.
Parágrafo 2°- Encerrado o primeiro turno de discussão e votação, seguirse-á a tramitação normal dos demais projetos, sendo encam inhado às
comissões de mérito.

O procedimento regimental em questão. Trata-se de projeto de lei de elaboração
legislativa especial - Codificação. Segundo o regimento interno desta casa de leis
Resolução 44/92, assim dispõe.
Parágrafo 1° do artigo 268. Significa que o parlamentar tem a fac ul dade de
emendar o projeto de lei, não o fazendo segue o rito normal.
Como já decorreu o prazo estabelecido pelo parágrafo 1° (trinta dias para
apresentação de emendas) e não ocorreu a apresentação de emendas, pode a
comissão antecipar o parecer e o processo entrará para a pauta da orde m do Dia.
Conforme parágrafos 1°, 2°, 3° do artigo 268.
No caso do parágrafo 1° do artigo 269, não há necessidade de o processo retornar
á CCJR, devendo seguir o procedimento do parágrafo 2° do mesmo artig o.
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7.

RESPOSTA:
Em face de todas as considerações acima expostas,

opino

pela legalidade e Constitucionalidade do Projeto
de lei 76/2019, nele não encontrando qualquer vício
referente à competência municipal para leg islar sobre a
matéria, estando todo ele amparado pelas disposições
normativas fixadas pelos incisos I, VIII , e IX, do art. 30, c/c o
caput do art. 18, todos da CF/88; o u vício de iniciativa para
deflagrar o processo legislativo, po r se tratar a matéria
objeto da presente propositura (lei de policia) de iniciativa
comum. Em substância, o projeto de lei não viola qualquer
regra ou princípio fixado pela CF/88, mas, ao contrário, de
desenvolvimento

no

plano

local

de

disposições

principiológicas dispostas pelo caput do art. 182 da CF/88.

Com relação ao procedimento do t ramite do
projeto encontra-se no item 6 deste.

Este é o meu Parecer, s.m.j.
Limeira, 24 de junho de 2019.

J ;4{rJ:Ú
Maroilton Almeida Santos

t

Consultor Jurídico da Câmara Municipal de Lime ira- SP
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