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Obriga hipermercados, supermercados e
estabelecimentos similares a disponibilizar
carrinhos de compras com assentos
adaptados à utilização por crianças com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

EMPATADO

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

O Projeto de Lei atenta para disponibilizar carrinhos de compras com
assentos adaptados à utilização por crianças com deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Em que pese a Procuradoria alegar que a presente proposição não
apresenta nenhum óbice para a sua tramitação (fl. 1 4), a Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) ressalta que o Prometo apresentado fere o princípio da livre
iniciativa e o livre exercício da atividade económica, restando clara a exacerbação
do poder de polícia e uma indevida e exagerada intromissão na atividade
económica (fls. 16-19).

Relata a CCJ, em seu Parecer, doutrina do jurista Hely Lopes
Meirelles, um dos principais doutrinadores do Direito Administrativo e do Direito
Municipal brasileiro, que a proposição fere o ''poder de polícia''

Temos como poder de polícia: ''a faculdade que tem o Estado de
limitar, condicionar o exercício dos direitos individuais, a liberdade, a propriedade,
por exemplo, tendo como objetivo a instauração do bem-estar coletivo, do interesse
público''

Assim, não pode o presente Prometo de Lei pedir a proteção do poder
de polícia, pois o poder público não tem o condão de impor ou responsabilizar e
incumbir aos diversos setores privados.



CâmargJWunicipal
dePOstO '
Alegre

PROC. N' 2810/] 7
PLL N' 309/17

FI.2

PARECER N' 014 /19 CEDECONDH

Nesta linha, o Projeto fere os princípios básicos constitucionais,
contidos em nossa carta maior, ou seja, na Constituição Federal de 1988, pois o
Prometo possuí a Hlnalidade de obrigar os hipermercados, supermercados e
estabelecimentos análogos da Capital a se enquadrarem com a legislação a ser
sancionada.

Descarte, concluímos pela rejeição do presente Prometo de Lei
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