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PARECER Nº77/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0833/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador  Abou Anni, que visa 
estabelecer a política anual da vacinação contra a Cinomose em cães, a ser promovida 
anualmente pelo poder público de forma gratuita.  
Segundo exposto na justificativa, a Cinomose é uma doença altamente contagiosa, 
causada pelo vírus da Cinomose Canina (VCC) que ataca vários órgãos do organismo 
do animal. É transmitida por meio do contato com secreções do cão doente para outro 
que seja suscetível.  
Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
encontrando fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no 
Poder de Polícia Administrativa.  
Primeiramente cumpre mencionar que consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da 
Constituição Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, 
expressão que, segundo Dirley da Cunha Junior (In, Curso de Direito Constitucional. 2 
a edição. Salvador: Juspodivm, 2008, p.841.), não se trata de interesse exclusivo do 
Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato.  
Além disso, conforme dispõe o § 1º do art. 225 da Constituição Federal, incumbe ao 
Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
submetam os animais a crueldade.  
Atenta a tal panorama constitucional, a Lei Orgânica Municipal determina a obrigação 
do Poder Público Municipal de proteger a fauna local, compreendidos os animais 
domésticos, em seu art. 188 abaixo transcrito:  
Art. 188. O Município coibirá o tráfico de animais silvestres, exóticos e de seus 
subprodutos e sua manutenção em locais inadequados, bem como protegerá a fauna 
local e migratória do Município de São Paulo, nesta compreendidos todos os animais 
silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos.  
Cumpre registrar que a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa 
ao Prefeito para apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, 
como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo 
na Constituição Federal.  
Para ser aprovada a propositura depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município, 
devendo ser convocadas, durante sua tramitação, pelo menos 2 (duas) audiências 
públicas, nos termos do art. 41, VIII, do mesmo diploma legal.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/02/2014.  
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