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PROJETO DE INDICAÇÃO
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Estabelece a criação de Hospital Público Veterinário no
município de Juazeiro do Norte-CE para atendimento dos
animais abandonados e animais de estimação de famílias
residentes nos municípios da Região do Cariri do Estado do
Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a realizar a criação e custeio de Hospital Público
Veterinário no município de Juazeiro do Norte – CE para atendimento dos animais abandonados nas ruas
e locais públicos dos municípios caririenses, bem como para atender aos animais de estimação oriundos
das famílias residentes nos municípios da Região do Cariri do Estado do Ceará.

Parágrafo único - Para fins de aplicação desta lei, considera-se animais de estimação como os animais
vertebrados de convívio domiciliar e afetivo do ser humano, dele dependentes e que não repelem a tutela
humana, independentemente de sua espécie.

Art. 2º – A coordenação da unidade prevista nesta lei caberá ao Estado do Ceará, por meio da Secretaria
de Saúde do Estado – SESA.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por escopo autorizar o Poder Executivo Estadual a realizar a criação e custeio
de Hospital Público Veterinário no município de Juazeiro do Norte – CE para atender os animais
abandonados nas ruas e locais públicos dos municípios caririenses, bem como para atender aos animais
de estimação oriundos das famílias residentes nos municípios da Região do Cariri do Estado do Ceará.

Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, "é competência comum da União, dos Estados,
". Ainda, o artigo 24do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora
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estabelece que "compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do

".meio ambiente e controle da poluição

No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

”, a este incumbindo o dever de “futuras gerações proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

”.animais a crueldade

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe aos Estados, de forma suplementar, a
atuação na viabilização de equipamentos públicos de saúde para assegurar o atendimento veterinário aos
animais de estimação e abandonados que necessitem dos cuidados de médicos veterinários.

Vale destacar que o Hospital Público Veterinário deve ser destinado especialmente para atender animais
abandonados e servir à parcela da população que possui animais de estimação e carece de recursos
financeiros suficientes para arcar com os custos de saúde em hospitais veterinários particulares. É de
conhecimento comum que esses custos são superlativamente altos, uma vez que incluem gastos com
consulta, tratamentos, eventuais cirurgias e exames, aquisição de medicamentos, entre outros.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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MATÉRIA: ESTABELECE A CRIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO
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REGIÃO DO CARIRI DO ESTADO DO CEARÁ

 

PREÂMBULO.

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Indicação cujo número, autoria e ementa constam em
epígrafe.

 

DO PROJETO.

02.                                           Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a realizar a criação e custeio de Hospital Público
Veterinário no município de Juazeiro do Norte – CE para atendimento dos animais abandonados nas ruas
e locais públicos dos municípios caririenses, bem como para atender aos animais de estimação oriundos
das famílias residentes nos municípios da Região do Cariri do Estado do Ceará.

Parágrafo único - Para fins de aplicação desta lei, considera-se animais de estimação como os animais
vertebrados de convívio domiciliar e afetivo do ser humano, dele dependentes e que não repelem a tutela
humana, independentemente de sua espécie.

Art. 2º – A coordenação da unidade prevista nesta lei caberá ao Estado do Ceará, por meio da Secretaria
de Saúde do Estado – SESA.
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Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO.

03.                                          O ilustre Parlamentar, autor do presente projeto, argumentou, justificando a
iniciativa de sua proposição, nos seguintes termos, :in verbis

A presente propositura tem por escopo autorizar o Poder Executivo Estadual a realizar a criação e custeio
de Hospital Público Veterinário no município de Juazeiro do Norte – CE para atender os animais
abandonados nas ruas e locais públicos dos municípios caririenses, bem como para atender aos animais
de estimação oriundos das famílias residentes nos municípios da Região do Cariri do Estado do Ceará.

Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, "é competência comum da União, dos Estados,".
Ainda, o artigo 24do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora estabelece
que "compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente
e controle da poluição.

No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e”, a
este incumbindo o dever de “futuras gerações proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe aos Estados, de forma suplementar, a
atuação na viabilização de equipamentos públicos de saúde para assegurar o atendimento veterinário aos
animais de estimação e abandonados que necessitem dos cuidados de médicos veterinários.

Vale destacar que o Hospital Público Veterinário deve ser destinado especialmente para atender animais
abandonados e servir à parcela da população que possui animais de estimação e carece de recursos
financeiros suficientes para arcar com os custos de saúde em hospitais veterinários particulares. É de
conhecimento comum que esses custos são superlativamente altos, uma vez que incluem gastos com
consulta, tratamentos, eventuais cirurgias e exames, aquisição de medicamentos, entre outros. Portanto,
ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste projeto,
solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

 

04.                                          Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica,
passa-se a emitir o Parecer Jurídico nos seguintes termos.

PARECER.

05.                                            A proposição em baila, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu relevante
interesse público e passaremos agora a analisá-la sob seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

06.                                           Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo,Lex Fundamentalis
estabelece o seguinte no que é pertinente a organização político-administrativa da República Federativa
do Brasil:

7 de 12



Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

07.                                          A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que
variam bastante na sua amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam
um federalismo de três níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o
Distrito Federal, mantida a autonomia política dos Estados Membros (art. 18, da Carta Magna).

08.                                          Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de
elaborar suas Constituições, que no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

09.                                          Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no
art. 18, da Carta Magna, decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência
administrativa própria para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência
tributária própria.

10.                                          Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, :in verbis

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.

11.                                          Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I
e IV:

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente,
não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes
princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...)

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;

12.                                          A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de
inovação do mundo jurídico pelo parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).

13.                                          Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal se encontram os seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de
competência de seus órgãos, sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

14.                                          A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e
do paralelismo das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica
de direito público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não
lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os princípios de respeito à Constituição Federal,
à unidade da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à
probidade administrativa, respectivamente.

15.                                          Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a presente
propositura, ao dispor sobre a criação de hospital público veterinário no município de Juazeiro do

8 de 12



Norte-CE para atendimento dos animais abandonados e animais de estimação de famílias residentes nos
municípios da região do Cariri do Estado do Ceará, versa sobre a  e o organização funcionamento do

, notadamente tendo como órgão responsável a Poder Executivo e da administração Estadual
Secretaria de Saúde bem como, na parte de autarquia, a ADAGRI- associação com regulamento

, tudo subordinado, portanto, aopróprio, term a responsabilidade de cuidar da saúde dos animais
Poder Executivo.

16.                                          Destarte, a matéria ventilada no projeto de indicação é de iniciativa privativa
do Governador do Estado do Ceará, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao
Chefe do Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco, senão
vejamos:

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

§ 2º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis disponham sobre:

(....)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de
Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços
públicos.

 

17.                                           A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses
dispositivos, quando determina que:

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da
administração estadual;

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

(....)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;

 

18.                                          Observamos então que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia
propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de órgãos da Administração
Pública. Podemos citar, outrossim, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710, de 21 de
dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da
administração estadual.

19.                                          Tanto é assim que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as
Secretarias, por Lei já sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembléia
Legislativa fazê-lo, ainda que em acréscimo.
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20.                                          Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n°
16.710/18:

Art. 1º O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando
como premissas básicas a Gestão para Resultados, a Interiorização, a
Participação, a Transparência, a Ética e a Otimização dos Recursos a partir
dos seguintes conceitos:

 

21.                                          No TÍTULO II, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,
CAPÍTULO I, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, reza o art. 3º que para os fins
daquela Lei, a Administração Pública Estadual compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera
do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas.

22.                                          Na mesma lei de gestão, TÍTULO V, DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
CAPÍTULO I, DAS AUTARQUIAS, em seu Art. 46, especifica que a ADAGRI- Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Ceará tem a finalidade, entre outras coisas, proteger a saúde dos animais,
vejamos:

Art.46.   São Autarquias do Estado do Ceará, as quais têm suas
estruturas e competências estabelecidas por Lei e Regulamentos
próprios, conforme o caso:

VI -   a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará -Adagri,
tem por finalidade:

a)  promover a segurança e qualidade alimentar,  ea saúde dos animais
dos vegetais e a conformidade dos produtos, dos insumos e dos serviços
agropecuários, na forma das normas vigentes, constituindo-se na
autoridade estadual de sanidade agropecuária;

b)   exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas
finalidades, nos termos do Regula

 

 

23.                                          Tudo isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar, quando preferiu a
sede da Indicação, valendo ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais
adotados pelo nosso Ordenamento Constitucional, no artigo 2º, da Carta Magna Federal:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

 

24.                                          Assim, em consonância com as considerações acima evidenciadas e com o
teor dos artigos supra, a matéria a que se refere o Projeto de Indicação  não encontra qualquersub examine
vedação imposta pelas Constituições Federal e Estadual, vez que proposta via Projeto de Indicação.

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO
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25.                                           Com efeito, percebemos que o Nobre Parlamentar, ciente da imposição
constitucional quanto ao devido procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de
indicação, conduta esta adequada e desprovida de qualquer vício de iniciativa.

26.                                          No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da
Carta Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de
22.12.1994, “ex vi”:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§ 1º.  Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público,
o Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente
Projeto de Lei, na forma de Indicação.

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador
do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembléia
Legislativa de sua conveniência ou não.

 

27.                                          Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96),
respectivamente, “in verbis”:

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de
interesse público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de
decreto legislativo, bem como em requerimento.

 

28.                                          Destarte, podemos concluir que o Nobre Parlamentar, na proposição de sua
autoria, apenas  ao Poder Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que nãosugere
caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

29.                                          Logo, ao sugerir – por intermédio de projeto de indicação – e não ao
determinar, não invadiu a seara do Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia
entre os três poderes, evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da
tripartição dos poderes consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

30.                                          O projeto de Indicação em tela, como podemos observar, encontra-se em
harmonia com os ditames constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando
nenhum impedimento para sua regular tramitação.
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CONCLUSÃO

 

31.                                          Desse modo, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o
presente  à regular e regimental tramitação do presente Projeto.PARECER FAVORÁVEL

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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