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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 institui 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.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer Prévio, registra que há previsão legal para atuação do legislador
municipal no âmbito da matéria objeto da proposição, inexistindo óbice jurídico à
tramitação do prometo Porém, no aspecto formal o Prometo de Lei apresenta
inorganicidade, uma vez que cuida de matéria tipicamente administrativa
interferindo de forma indevida em área privativa do Poder Executivo.

É o sucinto relatório

A matéria proposta pelo nobre Vereador que visa incluir $$ 2' e 3' e
renomeia o parágrafo único para l$ ]' no art. 228 da Lei Complementar n' 284, de
27 de outubro de 1992, é de suma importância em seu teor, onde através deste
Projeto procura destinar os valores provenientes de multas aplicadas a imóveis que
não dão as devidas manutenções em passeios públicos, sejam destinados para a
revitalização de praças e parques. Tal proposta auxiliaria, e muito, na preservação
de nossas praças e parques, quando passamos por um momento de crise financeira

e muitas dessas se encontram em situação desprezo e com poucos recursos para sua
preservação.

Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida
de forma ampla sob a soberania do Plenário, pois, em se tratando de matéria de
interesse local, não há dúvidas de sua importância para a população dos bairros e
da cidade, porém, conforme o objeto do prometo, os $$ 2' e 3' a serem inclusos no

art. 228 da Lei Complementar n' 284 de 27 de outubro de 1992, em sua totalidade,
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extrapolam a atribuição do legislador, interferindo na atribuição em área privativa
do Poder Executivo, conforme prevê o art. 94, inciso Xll da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre:

"Art. 94 - Compete privativamente ao Prefeito:

Xll - administrar os bens e as rendas municipais, e promover
o lançamento. a fiscalização e a arrecadação de tributos''

(. )

Esta Comissão, em suas atribuições prevê a legalidade e
constitucionalidade dos proletos em si, não julgando seu mérito, para que assim
possa seguir os trâmites legais dessa Casa Legislativa, de forma independente e
imparcial.

Portanto, esta Comissão aponta inorganicidade da matéria e, assim, se
manifesta pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prometo.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 2019

Aprovado pela Comissão em 2, { S
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