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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N'J38 /19 - CEFOR

Inclui $$ 2' e 3' e renomeia o parágrafo
único para $ ]' no art. 228 da Lei
Complementar n' 284, de 27 de outubro de
1992 -- que instituiu o Código de Edificações
de Porto Alegre e dá outras providências --, e
alterações posteriores, destinando os valores
provenientes de multas que especifica à
manutenção e à conservação de praças e
parques urbanos

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Gilson Padeiro.

Instada a oferecer pal'ecer prévio (fls. 09), a Douta Procuradoria desta
Casa, manifesta-se no sentido de que a proposição abarca fundamento na
Constituição Federal, e se insere no âmbito da competência municipal.

Contudo, explicitou a Procuradoria, que a proposição por dispor sobre
a administração de matéria ülnanceira (receitas provenientes de multas), esta é de
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo nos termos ao art. 94 Vll da
l ei nFoânic8 '

Tendo por base o arrazoado supracitado, ;concluiu a Procuradoria desta
Egrégia Casa pela existência de óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria.

Após, seguindo os trâtrlites legislativos, o presente expediente foi
remetido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), fls. 15/17, manifestando-se
esta pela existência de óbice de naturezajurídica para a tramitação do Prometo.

l Compete plivativamente ao Prefeito:

Xll - administram os bens e as rendas municipais: e promover o lançamento. a fiscalização e a arrecadação de
{!'ibutos:
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Em curso regimental, o projeto em análise foi encaminhado ao autor,
Vereador Gilson padeiro, para que forte no artigo 56 do Regimento CM.PA2.

apresentasse contestação ao parecer formulado pela CCJ.

Por não estar na titularidade da vereança, o vereador proponente foi
devidamente notificado da decisão da CCJ através do Ofício n' 0240/20 ] 9 PRES.
fls. 21, remetido via correspondência da Casa fl. 22 e entregue ao destinatária na
data de 15/07/2019, fl. 23.

Imperioso se faz que o prazo para apresentação de contestação à
parecer exaurido pela Comissão de Constituição e Justiça é de lO (dez) dias, tendo
sido o autor do projeto intimado da decisão no dia 1 5/07/20 19 e, até a presente data
inexiste nos autos refutação aos apontamentos feitos pela CCJ entende-se precluído
tal faculdade.

E o relatório

O projeto em análise tem por objetivo incluir, !g 2' e 3' e renomeia o
parágrafo único para $ 1' no art. 228 da Lei Complementar n' 284, de 27 de
outubro de ]992 -- que instituiu o Código de Edificações de Porto Alegre.
destinando os valores recolhidos com multas aplicadas a imóveis que não dão a
devida manutenção aos passeios públicos de sua responsabilidade sejam destinados
à revitalização de parques e praças.

Há que se considerar o parecer prévio da Procuradoria deste

Legislativo e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quanto ao
projeto e também a contestação apresentada pelo vereador proponente as quais
apontaram óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Ademais, no que pesa a competência desta Comissão, artigo 37 do
Regimento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a matéria em análise por
tratar de destinação financeira à recursos de competências do Executivo municipal
não podem ser alterados por atos do Legislativo.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Douta
Procuradoria, pela CCJ, este Relator, tem no mérito, ao que compete a análise da

z Art. 56. Quando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça apontar existência de óbice de natureza .jurídica
para a tramitação da matéria. o autor da proposição será cientlflcado para: no prazo de lO (dez) dias. apresentar
contestação por escrito.
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CEFOR, entendimento desfavorável à aprovação do Projeto.

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto.
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Sala de Reuniões, 06 de setembro de 2019

VereadorigllêiFerronato,
Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em © . 0q . &)4g

Vereador Idenir Cecchim Pinheiro


