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PROJETO DE LEI
27/09/2020

Dispõe sobre o Programa Estadual de Animais de
Estimação Perdidos, em condição de abandono ou aptos
para adoção, voltado à divulgação na rede de
computadores, de fotografias e informações no âmbito do
Estado de Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para Adoção,
destinado a facilitar que animais de estimação extraviados sejam localizados por seus proprietários ou que
animais abandonados sejam adotados.

Parágrafo único – O Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para Adoção se
dará mediante concentração e divulgação, a ser organizada em página na rede de computadores, composta
de fotografias e informações referentes aos animais perdidos ou em condição de abandono resgatados
pelos centros de controle de zoonoses, canis públicos ou privados e estabelecimentos congêneres –
inclusive ONGs – Organizações não Governamentais – em funcionamento no Estado do Ceará.

Art. 2º – Para a execução do programa criado nesta lei, serão estabelecidos critérios padronizados de
informações simples e passíveis de serem coletadas pelas instituições responsáveis pelo resgate, inclusive
fotografias, que serão enviados mediante arquivo eletrônico, após o resgate ou perda do animal de
estimação.

§ 1º – O formulário será disponibilizado, tendo em vista divulgação em página da rede de computadores,
por período mínimo de 30 (trinta) dias.

§ 2º – As informações deverão fazer referência a raça, coloração do pelo, tamanho, peso, bem como
características individuais dos animais resgatados e serão apresentadas, de modo sucinto, abaixo da foto
do animal na página de divulgação.

Art. 3º – O Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para Adoção poderá ter seu
alcance ampliado mediante sua divulgação, bem como da respectiva página da internet, nos centros de
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controle de zoonoses, canis, organizações não governamentais, associações de proteção e amigos dos
animais e afins, bem como junto aos inúmeros estabelecimentos comerciais voltados ao segmento dos
animais de estimação.

Art. 4º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

                        É cada vez maior o número de animais de estimação existentes em nossa sociedade, o que
possibilita a ocorrência de desaparecimentos e perdas. É comum vermos pessoas, inclusive por meio das
redes sociais, pedindo auxílio para encontrar seus animais perdidos ou oferecendo animais para adoção.

                        Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, por meio do seu art. 24, inciso VI, estabelece
que compete à União e aos Estados 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. Assim, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência
legislativa para atender suas peculiaridades.

                        Nesse viés, a presente propositura tem por objetivo proporcionar meios para que os
proprietários de animais de estimação desaparecidos possam ser encontrados com mais rapidez e
facilidade. Outra finalidade repousa no sentido de estimular a adoção de animais abandonados, mediante
a concentração e divulgação de informações e fotografias referentes aos animais perdidos ou em condição
de abandono, a serem organizadas em página na rede de computadores.

                        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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CUMPRIR PAUTA. 
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PROJETO DE LEI Nº 00270/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: “DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO PERDIDOS, EM CONDIÇÃO DE ABANDONO OU
APTOS PARA ADOÇÃO, VOLTADO À DIVULGAÇÃO NA REDE DE
COMPUTADORES, DE FOTOGRAFIAS E INFORMAÇÕES NO ÂMBITO
DO ESTADO DE CEARÁ”.

PARECER

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 , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 00270/2020

 cuja ementa encontra-se acima transcrita.Deputado André Fernandes

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos
ou Aptos para Adoção, destinado a facilitar que animais de estimação extraviados
sejam localizados por seus proprietários ou que animais abandonados sejam
adotados.

Parágrafo único – O Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos ou
Aptos para Adoção se dará mediante concentração e divulgação, a ser organizada
em página na rede de computadores, composta de fotografias e informações
referentes aos animais perdidos ou em condição de abandono resgatados pelos
centros de controle de zoonoses, canis públicos ou privados e estabelecimentos
congêneres – inclusive ONGs – Organizações não Governamentais – em
funcionamento no Estado do Ceará.

Art. 2º – Para a execução do programa criado nesta lei, serão estabelecidos
critérios padronizados de informações simples e passíveis de serem coletadas
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pelas instituições responsáveis pelo resgate, inclusive fotografias, que serão
enviados mediante arquivo eletrônico, após o resgate ou perda do animal de
estimação.

§ 1º – O formulário será disponibilizado, tendo em vista divulgação em página da
rede de computadores, por período mínimo de 30 (trinta) dias.

§ 2º – As informações deverão fazer referência a raça, coloração do pelo,
tamanho, peso, bem como características individuais dos animais resgatados e
serão apresentadas, de modo sucinto, abaixo da foto do animal na página de
divulgação.

Art. 3º – O Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para
Adoção poderá ter seu alcance ampliado mediante sua divulgação, bem como da
respectiva página da internet, nos centros de controle de zoonoses, canis,
organizações não governamentais, associações de proteção e amigos dos animais
e afins, bem como junto aos inúmeros estabelecimentos comerciais voltados ao
segmento dos animais de estimação.

Art. 4º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

A Justificativa da presente propositura encontra-se nos autos do referido Projeto de Lei.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL

O primeiro aspecto a ser analisado na presente propositura, é o cumprimento dos requisitos formais
exigidos pela Constituição para a elaboração da norma jurídica. Uma vez que, a Carta Magna reparte as
competências para edições de leis entre os entes da federação, é de indispensável estudo se a proposta
parlamentar corresponde aos pressupostos e procedimentos relativos à formação de lei.

Em vista disto, no que concerne a competência legislativa, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu território, as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal (CF/88,
art. 25, caput e § 1º).

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.

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, ex vi legis:

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;

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

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.

Tenciona o projeto de lei sobre o programa estadual de animais de estimação perdidos, em condição de
abandono ou aptos para adoção, voltado à divulgação na rede de computadores, de fotografias e

. no âmbito do estado de Cearáinformações

Sobre o determinado assunto, estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil que:

CF/88.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: (...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Da mesma forma dispõe a Constituição do Estado do Ceará: CE/89.

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre:

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

A Constituição de 1988 introduziu algumas inovações, mas manteve as linhas básicas tradicionais das
Constituições anteriores, adotando como diretriz para a repartição de competências na federação
brasileira o princípio da predominância do interesse.

DA INICIATIVA DAS LEIS

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere à Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais

Vale salientar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV,V e VI § 2º e suas alíneas).

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de
auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28). (Afonso
da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589)

Conforme o mesmo doutrinador, a capacidade de auto-administração decorre das normas que distribuem
as competências entre União, Estados e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo decorrente de
tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as leis e princípios
elencados na referida Carta Magna Federal.
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No entanto, para que a norma jurídica seja válida, do ponto de vista formal, faz-se necessário que se
observe seu processo de nascimento, previsto nas Constituições Federal e Estadual, principalmente
quanto à competência para se iniciar o processo legislativo.

Assim, todas as produções legislativas que resultar nas matérias elencadas no art.60, parágrafo 2º e suas
alíneas da Constituição Estadual são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo Estadual.

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(...)

§ 1º. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado do Estado;

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que 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; (...)

            Diante destes fundamentos e conforme analisado os objetivos da presente proposta parlamentar, é
possível verificar que, uma vez que o principal objeto da propositura é realizar a divulgação de animais

, a mesma aborda em seu conteúdo matéria de caráterde estimação perdidos ou abandonados
informativo, assim como, observa-se que não demonstra nenhuma espécie de despesa para o Estado em
seu esboço, respeitando, desta maneira, o previsto pelo art. 60, acima citado.

É, portanto, o Parlamentar Estadual absolutamente competente para propor projeto de lei sobre o tema,
razão pela qual entende esta procuradoria que não há vício formal no projeto de lei apresentado.

DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

Feita a análise do projeto de lei pela ótica da constitucionalidade formal, passa-se a análise do tema sob o
ponto de vista da constitucionalidade material.

Nesse sentido, no exercício da competência legislativa concorrente, a Nobre Parlamentar autora visa,
através da proposição apresentada,  Deste modo, convém apontar ossuplementar o direito à informação.
incisos XIV e XXXIII do art. 5º da Constituição da República, o qual trata a respeito do direito a
informação:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;

(...)
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XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
, que serão prestadas nointeresse particular, ou interesse coletivo ou geral

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; ( )*grifo nosso

O Direito da coletividade à informação toma uma enorme relevância em um Estado Democrático de
Direito, pois, embora seja certo que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece (art. 3º da Lei de Introdução Código Civil), visa muito mais do que dotar a Lei de
imperatividade, sua característica inerente, mas acaba por possibilitar, em última instância, o
conhecimento e posterior exercício dos mais relevantes Direitos Fundamentais.

Nesse diapasão, é possível vislumbrar que a proposta atende aos mencionados preceitos constitucionais,
especialmente no que diz respeito ao acesso dos indivíduos à informação.

Em vista disto, o aparato que envolve a informação, trata-se de uma garantia legal, uma vez que favorece
maior transparência e beneficia a sociedade. Assim é o que estabelece o art. 1º e art. 21, do Modelo de
Gestão, Lei n° 16.710/18, atualizado pela Lei nº 17.007/19:

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

Desta maneira, certos que o objeto do Projeto ora abordado, traduz, sem sombra de dúvidas relevante
interesse público, tendo como base a divulgação à informações  referentes aos animais perdidos ou em
condição de abandono resgatados pelos centros de controle de zoonoses, canis públicos ou privados e
estabelecimentos congêneres – inclusive ONGs – Organizações não Governamentais – em funcionamento

, sendo assim, verifica-se que o presente projeto não dispõe sobre despesano Estado do Ceará
orçamentária e uma vez não havendo óbice para que caiba ao Nobre Parlamentar a iniciativa legislativa
sobre a matéria em comento, conclui-se que o presente projeto de lei encontra-se em sintonia com os
ditames constitucionais

CONCLUSÃO

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  àPARECER FAVORÁVEL,
regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 00270/2020. É o parecer, que submetemos à
consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

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

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO

10 de 10


