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PARECER N.º 20/2022  
DE:ASSESSORIA  JURÍDICA  
PARA:CÂMARA DE VEREADORES  

        DATA: 24.06.2022 
 

Sra. Presidente 

 

                                        O parecer em epígrafe aborda o Projeto de Lei do Poder 
Executivo nº 60/2022, de  23 de junho de 2022, que ALTERA   O   PERÍMETRO   
URBANO   E DEFINE O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                 O projeto redimensiona o perímetro urbano e define o 
perímetro rural da cidade de Picada Café com o intuito de melhor cumprir o artigo nº 321 
do Decreto Estadual nº 23.430/1974, que aprova regulamento que dispõe sobre a 
promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. Vejamos o que diz o artigo nº 321 
do Decreto: 

                                        Art. 321 - Os estábulos, cocheiras, aviários e estabelecimentos 
congêneres só serão permitidos na zona rural. 

                              Essa alteração, inclusive, foi aprovada pelo Conselho 
Municipal do Plano Diretor em reunião realizada recentemente. 

                                 A zona rural é o território que não se localiza no espaço 
urbano, posto que compreende a região do campo. Destina-se à agropecuária, ao 
extrativismo, à silvicultura, assim como à conservação ambiental. 

                                         A zona rural é de fundamental importância para nossas vidas, 
pois nela são desenvolvidas as atividades agropecuárias, como o cultivo de vários 
alimentos (arroz, feijão, frutas, legumes, etc.) e a criação de animais (bois, vacas, 
porcos). 
                                        Outra característica econômica da zona rural é o ecoturismo, 
também chamado de turismo rural. Essa é uma atividade realizada de forma consciente 
e ecologicamente correta, que segue os princípios elementares de desenvolvimento 
sustentável. 

                                         Ao definir a zona rural o projeto ajuda na preservação 
ambiental, e, também, preserva os animais silvestres, que são considerados bens de 
interesse comum do Estado, conforme a Lei Estadual Nº 15363 DE 05/11/2019, artigo 
4º:                                            

                                        Art. 4º Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer 
fase de seu desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos são 
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considerados bens de interesse comum do Estado do Rio Grande do Sul, exercendo-se 
este direito respeitando os limites que a legislação estabelece. 

         Logo, o projeto é benéfico tanto para animais que ficarão no 
seu “habitat”, quanto para o ser humano, pois atende a promoção, proteção e 
recuperação da saúde pública, conservando a higiene e evitando a proliferação de 
doenças na área urbana. 

             Ademais, o Projeto supracitado não possui vício de 
iniciativa, não fere a autonomia entre os poderes e respeita os Princípios do 
artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.   

                             Portanto, opinamos pela constitucionalidade do projeto. 
 

      É o parecer, s.m.j.      

                  
 
 

                                              

 

JOSMAR MARCELO DE QUADROS 

         OAB/RS 53.332       


	O parecer em epígrafe aborda o Projeto de Lei do Poder Executivo nº 60/2022, de  23 de junho de 2022, que ALTERA   O   PERÍMETRO   URBANO   E DEFINE O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ E DÁ OUTRAS PROV...

		2022-06-23T22:16:36-0300
	JOSMAR MARCELO DE QUADROS:57532435091




