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Tomba o imóvel conhecido como, Armazém A7,

localizado no Cais Mauá.

Vetn a esta Comissão, para parecer, a proposição eÚ 'epígrafe, de au:

toda dop vereíidores Sofra Cavedón, Adeli Sell, Engenheiro Comaà$etto,Jussara
Cooy, Mlario Manfro, Rodrigo Maroni, Clàudio Janta:FêmandãMelchionna, Mar:
Gelo Sgàíbosga, Prof. Alem Fraga e Tarei:se Flecha Negra.

Vislumbra- se q\ie a Procuradoria apresentou padecerprévio, fls. 09,
no qual não apontou óbice de natufcza jurídica para a.tramitação da matéria. Tão

/

logo, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, fls. 11 a 15, omitiu parecer,

no qual divergiu e bem fundamentou p existência'de óbice de natureza jurídica. A
CCJ, então, expressaque.o tombamento.é àto administrativo típico Poder Executa:

vo, regulamentadoem Porto Alegre por ;intermédio,da Lei ComplementarN'

275/T992., - =
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Houve contestação por parte dos : ve.readores propositorés,

-

?b,,''

comento

em que,a Comissão de Constituição e Justiça - .CCJ-- emitiu novo parecer,lfls. 25
a 30, expressando,por derradeiro, (àuefalece competência ao Poder Legis14tivo
aos atou de decretaçãa dé torhbamento.
Cabe salientar que os pareceres-daComissão de Economia, Finanças,
Orçamento e do Merçósul -- :Cefor $às fls. 32; da Comissão de Educação, Cultura; Esporões e da Juventude - Cede --, às fls. 62; da :Comissão de Defesa do Con-

sumidor,Direitos Humanos-e SegurançaUrbana:- Cedecondh--, fls. 65, óbinam
pela rqeição do. projeto.
Opina a Cuthab,.flg.52;

bela .aprovação

do prometo
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Consta, ainda:,.às fls. 60: manifestação do então Pféfeito em exercício,
Sr. Gustavo Paim, que $e.Calcandonó princípio da separaçãodos poderes,opina
pelarqeiçãodoprojeto.
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É breve o relatório
('

No mérito, respeita-sea intenção dos autoras,mas é de se destàêaro
exposto pela CCJ, que, após farta jurisprudência e doutrina, diz ser o tombaüento
ato privativo do.Poder Executivo. Assim, tem-?e que não compete a este Legislativo a análise técnica dos aspectos históricoTculturaig dos imóveis, muito menos
)
condicionar a avaliação dêssespelo Executivo.
J

\
Quanto ao tombainénto, merece destaqueas palavras de José dos Santos Carvalho Filho, que-diz.í,' .\
' O tombaMentoé ato tipicamente administrativo, através.do qüdt o
Poder Público, depois de conctüir /ormalmente: no sentido de que o bem integra o
património público nacional, intervém naplopriedade para protege-lo de mutilações e destruições. I'rata-se de dtividade administrativa, e, não, legislativa: Além
do mais, o tombamento só é definido após processo administrativo, üo qual, .Requentemente,há con$ito de interessesentre o Estado e o particular. Resulta daí \.
que o ato de toMbamento é passeei de exame quanto à legalidade ;de.seusvários ' \
elementos, como o motivo, a $nalidade, ã /orça çtc. Ora, a tei. qtle decreta .um 'q
tombamento não.pressupõe qualquer procedihentoprévio, de modo que.Êc.atraí:
cada para o proprietário qualquer possibilidade de contPote desseato, ó que se-.
ria absurdo mesmo diante da éircunst:anciã.de ser a tei, nesse caso, quatilicada
copo têi de efeitos concretos,-ou.sejama léi que, embora tenha a /arma de tei, re.pre&en/ama/er/a/mén/ê um mero a/o ac/m/nis/ra/ivo" (Manual de direito admin'ié- : .
trativo. 22. ed. Rio de Janeiro:Lumen Juras,2Q09,p. 764)

:

Logo, o tombameritoé ato administrativoconstitutivo por meio do

qual a Administração Pública reconhece, após análise técnica, que determinado
bem se enquadra nos,pressupostos cónstitucik)naif e ]egaiê de que determinado
bem deve ser coüsérvado. Dito reconhecimento compete ao Poder Executivo, não
sendo outro o. entendimento dos Tribunais, visto ser devemda Administração Pública obsei;var ao l)iincípio da independência e harmonia dos Poderes:
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Desse modo: analisahdõ o projeto, observa-se que o mesmo ensqa a

pretensãode executarato administrativo próprio do Poder Exécutívo e, agsih, in- '
correr em violação ao princípio da $eparaçãó:dos pt)deres.
:} .

\

Portanto, êste parecer da, Comissão de Saúde e-Meio Ambiente conclui pela rejeição do prójeto de Lei.
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Sala de Reuniões, 4 de}at)ril de 2019
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Vereador Aldacir Oliboni
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