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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00049/2020-11
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00049/2020-11

  

 

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei
Complementar nº 832, de 9 de março de 2018, que
dispõe sobre medidas de polícia administrativa de
competência do Município de Porto Alegre e dá
outras providências, incluindo as infrações
previstas na Lei Complementar nº 694, de 21 de
maio de 2012.

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar de autoria da Vereadora Lourdes Sprenger
que visa alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 832, de 9 de março de 2018, que dispõe
sobre medidas de polícia administrativa de competência do Município de Porto Alegre e dá outras providências,
incluindo as infrações previstas na Lei Complementar nº 694, de 21 de maio de 2012.

Segundo consta da Exposição de Motivos, a autora esclarece que “o presente Projeto de Lei Complementar
propõe deixar claro, sem sombra de dúvidas, que as infrações fixadas na Lei Complementar nº 694, de 2012,
fazem parte do rol de infrações de competência do Município de Porto Alegre, cabendo aos órgãos
competentes a fiscalização, a notificação, a autuação e a cobrança das respectivas multas, se comprovadas
as infrações por meio de processo administrativo legal, respeitado o direito de recurso. (...) Assim, o rol de
infrações relativas a proibições e a vedações quanto a maus tratos, abandonos e envenenamento de animais,
entre outros previstos na consolidação da legislação municipal de proteção e defesa dos animais, estará
plenamente amparado, uma vez que o objetivo principal é o bem-estar dos animais”.

A Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 34/20, entendeu que o assunto é de interesse local e não abarca
matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, inexistindo óbice para sua tramitação.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em parecer de relatoria do Vereador Adeli Sell apontou
que “O Projeto de Lei possui interesse local. Sendo assim, esta Comissão acompanha o parecer da
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Procuradoria e se manifesta pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto”.

Alçada tal proposição à apreciação da CEFOR, há de se destacar seu caráter meritório, posto que objetiva o
combate aos maus tratos de animais, fortalecendo a competência da municipalidade nesse tocante, bem como não
resta demonstrado qualquer impacto orçamentário ao Executivo Municipal à partir da implementação da presente,
uma vez que as atividades serão desempenhadas por órgão já existente e estruturado para tal fim.

Ademais, não havendo óbice de natureza jurídica para sua regular tramitação, o que foi reconhecido pela
Procuradoria da Casa e a CCJ, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar em comento. 

 

Sala de Reuniões, 19 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 19/08/2020, às 13:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0159833 e o código CRC 62CC45EC.

Referência: Processo nº 004.00049/2020-11 SEI nº 0159833

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 087/20 – CEFOR con�do no doc 0159833 (SEI nº 004.00049/2020-11 – Proc.
nº 0585/19 – PLCL 026), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 25 de agosto de 2020, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei Complementar em comento. 

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: Não votou

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein: Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 26/08/2020,
às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0161275 e o código CRC CF593CCE.

Referência: Processo nº 004.00049/2020-11 SEI nº 0161275

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

