
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBHRDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLL n° 091/2021  -Projeto de  Lei  do  Legislativo.

Autoria do projeto: Vereadora Sra. S6nia  Patas da Amizade.

Assunto do  projeto:  Disp6e sobre a  habitac5o de animals dom6sticos em condominios.

PARECER N° 305.1/2021/SAJ/RRV

Camara  Municipa.
de Jacarei

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Djsp6e   sobre   a

habita€5o  de  animais  dom6sticos  em  condominios.

Art.  30,  I  e  11,  da  CF. Art.  24,  VI,  da  CF.  Art.  225  da  CF.

Art.166 da  LOM.  Possibil.idade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de   Projeto   de   Lei,   de  autoria   da  Vereadora   Sra.

S6nia,    pelo    qual    se    busca    disciplinar    a    habilita€ao    de    animais   dom6sticos    em

condomfnios de casas e apartamentos.

2.        Na  Mensagem que acompanha o texto do  proj.eto,  a autora
•irrforrne  aine  a  .rmrfeTvfuo   6   proporcionar   cuidado   e   bern-estar   ao   animal   de

estimaFao,  ben  coma,  ao  proprict6rio-cond6mino,  respeitando-se  os  direitos

fundamentais de ambos.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.         0  art.   30,   incisos  I  e  11,  da   Constitui€

Municipio  legislar sobre assuntos de  interesse local,  supleme

federal e estadual, no que couber.
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2.        Ja  o  art.  24,  inciso vI,  da  mesma  carta  Republicana,  salienta

que  6  de  competencia  legjslativa  concorrente  da  Uniao,  Estados  e  Distrito  Federal  (e

Municipios,  por  entendjmento  doutrinario  e jurisprudencial),  mat6rias  relacionadas  a

prote€ao ao meio ambiente.

3.        A  mat6ria  elencada  no  presente  PLL  nao  se  encontra  no  rol

do art. 40 da  Lei Organica  do  Municipio - LOM,  nao sendo de iniciativa exclusiva do

Prefeito.

4.        AConstitui€ao  Federal,  noseuart.  225,  ea  LOM,em  seu  art.

166,   preveem   a   protecao   do   Meio   Ambiente,   sendo   certo   que   a   Lei   Federal   n°

14.064/2020   acresceu   ao   art.   32   da   Lei   Federal   n°   9.605/98,   o   paragrafo    1°-A,

aumentando a pena de crueldade aos animais dom6sticos (caes e gatos).

5.        O  presente  PLL  visajustamente  adequar  a  guarda  e  tutoria

dos  animais  dom6sticos  quando  seu  guardiao/tutor  residir  em  condominios  de  casa

ou apartamentos (edilicios), evitando-se maus tratos e perturba€ao ao sossego alheio.

6.      Ressaltamos   que,    a   feLrfo   apresenfado,    Ao   Aoeso

A"in/./de enfend/.mento,  nao  traz  regramento  ao  condominio,  nao  invadindo  a

esfera  de  compet6ncia  legislativa  constituciona]  da  Uniao  Federal.  0  PLL  traz

normas  de  condutas  aos  municipes-proprietarios-cond6minos  e,   par  isso,   da

/orfma    coma    encoAfra-i;e    rt)d/.g/.do,    n5o    vislumbramos    quaisquer    vfcios

impeditivos de sua tramitacao legislativa.

7.        Portanto,     nao    visualizamos,     por    ora,    quaisquer    vfcios

impeditivos  para a sua  regular tramitacao  legislativa.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos a  manifesta€ao sobre o  m6rito da  proposta, julgamos q

inicialmente,  impedimento  para tramitacao  no  que tange a  ini
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pelo   qual   entendemos   que   o   projeto   esfa'  apto   a   ser   apreciado   pelos   Nobres

Vereadores.

2.        A   propositura   devera  ser  submetida   as   Comiss6es   de  a)

Constitui€ao e Justica;  b) Defesa do  Meio Ambiente e dos  Direitos dos Animais.

3.        Para    aprova€ao   do   presente    PLL   6    necessario   a   voto

favoravel  da  maioria  simples dos  membros  da  Camara, em turno  dnico  de discussao e

vota€ao.

4.        Este a o  parecer,  opinativo e nao vinculante.

Jacarei, 08 de novembro de 2021

i//
RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902
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