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Dispõe sobre o ordenamelnto dos equi-
pamentos e dos elementos de mobiliário
urbano do município de Porto Alegre, al-
tera o art. 20 da lei n' l0.605, de 29 de

.dezembro de .2008, e. alterações postério:
res; altera o caput e o inê. l dõ caput do
art. I', o caput,dó art. 15, e, no. art. 23,
altera o caput e inclui $$ 1' e 2', todos na

lei n' 8.279, de 20~de janeir(i dê 1999, e
alterações posteriores, e revoga o art. 2',
o art. 3', o art. 6', o inc. vi :do art. 15, Ó
art. 16, os ans. 19 a 21, os ans. 44 a 47,. o
inc. VllT do art. 51 e o $ 4' do art. 56, to-
dos da lei n' 8.279, de 20 de janeiro de
1999; a lei n' lO.165, de 23 de janeiro de
2007; o inc. 111 do art. 3', os ans. l$ a 19i
os $$ 2' e 3' do art. 20, os ans.-26 ;a 42 e
os ans. 48 a 52, todos da léi n' lO..605, de
29 de .dezembro dei'2008; e o decreto n'
19.808, de 2 de agosto de 2017, e dá. ou-
tras providências.'
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Vem a esta.Comissão, para pare(ier, o Veto Parcial ao Projéto ch epí-
grafe, de .autoria do vereador, André Caras e outros. :: :

:\

Nas ra2;ões do veto parcial, sustenta o Chefe do Executivo, resumida-
mente, que os artigos n' 42 e $2' do art. 43j são por razões .administrativas que
impediria ou obstàculizaria a exploração comercial é a possibilidade de contratos
com novas mídias. Já o v'êto no iüc. 111 d(5 art.63 é justificado devido a tratar de
revogação desnecessária.
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É o breve relatório

Analisando as ra2=ões do Govérh:o Municipal para o Veto Parcial, pri-
meiramente é preciso considerar que o Prometo de Lei aprovado nesta Casa foi ela-
borado através de C:omissão Especial quç contou ê(im a participação em seus de -
bates de integrantes do Executivo. Momenj:o no qual não foi apresentado, por pár
té dêstes, nenhuma contrariedade substantiva aos termos vetados p:osteriormehte
pelo senhor -Prefeito Municipal. Portanto, há uma certa surpresa com relação aQ;
fatoa /

. ' Sobre o Veto aos art« 42 e $2' do art 43, acreditamos ser :este desne'
cessáiio ao não prdudicar ap noras mídias e nem mesmo á çxplotação dapublici-
dade. Salientamos que, ém consonância com a proteção ao,ambiente, QS padrões e
metragens constantes no art. 43 foram construídos com máxima atenção aQS efei-
tos da poluição. visual sobre' à cidade e ã vida das pessoas. Fato que nos parece
adequado e vem selado adotado nas mais 'cariadas capitais brasileiras.

Sobre o Veto ao inê. 111 do art. 63, é pre.liso considerar os ênsinaMén-
tos do Senhor Hely topes Meirelles. nó livro clássico do l)lícito Administrativo
B rasileiro :

.À ''(...) o Decreto está sempre em situação inferior à Lei, e, por iss(i
mesmo: pão a pode contrariar''. ~:

Neste caso, é preciso dizer, não hã necessidade de fnanutençãQ. do re
ferido incisa no teor da Lei, tendo sentido o seu Veto.

Desta fo:rima, feítà as devidas considerações, somos pela manutehçãó
parcial do Veto Pál.cial.
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Sala de Reuniõe'g, 25 de março de 2019
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