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    PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2018 
 
 
 

Altera o Capítulo III da Lei Complementar nº 360/2011, que 

dispõe sobre a Tutela Responsável e dá outras providências.    

  

 
 
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, 

conforme artigos 42 e 68, VI da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei complementar: 

 
 

 
Art. 1º inclui os § 4º e §5º no artigo 6º, da Lei Complementar nº 360/2011:  

Art. 6º (...);  

§4º Em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público, todo cão deve 

usar, obrigatoriamente, coleira com guia ou peitoral com guia, condizente com seu 

tamanho e porte, e ser conduzido por pessoas com idade e força suficientes para controlar 

os movimentos do animal.  

§5º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior, será punido com o 

pagamento de multa no valor de 2 UPMs a 5 UPMs.   

  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

 

 

Gabinete Parlamentar, 21 de maio de 2018. 

 

 

 

 Ana Rita Negrini Hermes - PROS 

 Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Circular com cães na rua sem coleira é perigoso para o animal e também para 

as pessoas. Sem o uso da coleira e guia, o cão pode facilmente se assustar com barulhos, 

com fogos de artifício, buzinas, por exemplo, fugir e, como consequência, podem 

provocar acidentes de trânsito, ataques a outros animais ou pessoas, bem como se tornar 

vítima de atropelamento, entre outras possibilidades.  

Neste sentido, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 30, inciso I, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.  

O presente Projeto de Lei Complementar trata de assunto de interesse público, 

de segurança pública dos transeuntes, pedestres, veículos, bem como de animais que 

caminham com seus tutores, ou seja, trata-se de matéria de assunto local do Município de 

Joinville.  

No mesmo norte, colaciona-se o inciso I, do artigo 4º da Lei Orgânica do 

Município de Joinville: Art. 4° - Ao Município de Joinville compete: I - dispor sobre 

assuntos de interesse local (...);  

As atribuições do Município no que se refere a matéria deste Projeto de Lei 

Complementar, também encontra respaldo na legislação da política de desenvolvimento 

urbano, segundo o Art. 165 da Lei Orgânica do Município de Joinville, verbis: “A política 

de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público, conforme diretrizes fixadas 

em leis, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus 

bairros, e dos aglomerados urbanos e garantir o bem-estar de seus habitantes”.  

Verifica-se desta forma que o presente Projeto de Lei Complementar versa 

sobre assunto de interesse público local, ante a necessária regulamentação diante dos 

prejuízos causados à coletividade quando das ocorrências de animais soltos.  

Este projeto é totalmente viável uma vez que visa regulamentar o uso de guias 

e coleiras nos cães em vias públicas.  

Cumpre ressaltar que a presente proposta não gerará gastos para 

implementação por se tratar de ações que já estão entre as atribuições de fiscalização e 

implementação do Poder Executivo.  
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Pelos fatos acima expostos, sendo notória a competência do Poder Legislat ivo 

para propor o presente Projeto de Lei Complementar e, em face da relevância da matéria 

a ser regulamentada, espero contar com o imprescindível apoio de Vossas Excelências.  

 

 

Gabinete Parlamentar, 21 de maio de 2018. 

 

 

 

 Ana Rita Negrini Hermes - PROS 

 Vereadora 


