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Estabelece critérios para a utilização das
vagas destinadas aos idosos e às pessoas
com deficiência em estacionamentos de
estabelecimentos privados no âmbito do
Município de Porto Alegre.

Vêm a esta Comissão. para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 01, ambos de autoria do vereador Alvoni Medina.

A Procuradoria da Casa, em seu Parecer concluiu haver óbice para a
tramitação da matéria objeto da proposição com base no art. 19, ínc. 1 1, al. ''j'', do
Regimento da CMPA, para fins de adequação da redução, e, ainda, por infringir ao
princípio da harmonia e independência entre os poderes, previsto na Lei Orgânica
Municipal.

A CCJ, da mesma forma, concluiu pela existência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Prometo, considerando que o referido PLL
não foi adequado pelo Autor, após as manifestações da Diretoria Legislativa e da
Procuradoria desta Casa Legislativa, e, ainda, que a matéria proposta estaria
sobrepondo dispositivos de Leis em vigor, sem que haja cláusula de revogação
expressa dos mesmos.

O Vereador Autor da proposição apresentou então sua contestação, às
fls. 20 a 24, onde incluiu a Emenda n' 01, com o objetivo de sanear as falhas
apontadas pelo Relator da CCJ.

Com as correções efetuadas a CCJ opinou pela inexistência de óbice
jurídico para a tramitação da matéria.

É o relatório, sucinto

Alega o Autor da proposta apresentada que ela vem ao encontro do
que preconiza a ]ei Federal n' ]3.281/2016, válida a partir de janeiro de 2018, que
altera a lei n' 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), permitindo que o órgão de
fiscalização do município atue em locais privativos, autuando motoristas que
descumprem as ordenações da sinalização. Acrescenta que, desta forma, torna-se
legal a fiscalização e autuação de inüações cometidas no interior de
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estacionamentos privados, aplicando-se as mesmas regras aplicadas em vias
públicas, no que concerne as vagas classificadas como especiais.

Embora estejam cornetas as informações acerca das alterações havidas
no Código de Trânsito Brasileiro, o Prometo apresentado pelo eminente Vereador
vai além ao propor a responsabilização compartilhada entre o órgão de fiscalização
de trânsito do município e os proprietários de estabelecimento de uso coletivo, para
não apenas delimitar as vagas prioritárias e exclusiva, mas também para fiscalizar
seu uso, conforme prevê a Emenda 0] na redação prevista para seu art. 3'.
transcrito a seguir:

,'\r1. 3' Os prol)rietútios de esLabelecü)lentos de uso cometi\lo são

responsdtveis .jtlntctt'Rente cola o órgão de .fiscalização de transito do
ttlurücípio: no que range a delimitação das vagas pi'iotifál'ias e exc]tisiva.
devendo zelam' pelo correio uso das vagas. (NR)

Em nosso entender, a única inclusão realizada pela Lei n' 13.281, de
2016, no Código de Trânsito Brasileiro, que tem alguma conespondência à
proposição é a ocorrida em seu art. 80 $3' descrito abaixo:

,4rt. 80. Sempre que necessário: será colocada ao longo da via, sinalização
pt'avista neste Código e etll legislação complenLental. destinada ci
conduLoles e pedestres. vedctda ci tltitização de qualquer outra.

l$ 3' A responsabilidade pela instalação cia sinalização nas vias internas
pel'tetlcentes aos condomínios cortslituídos pot' tlrtidades atltânotncls e nas
vias e ál'eas de estaciottalllento de estabelecitnentos privados cte uso
colete'po é cle seta ptoprietát io.

Como pode ser observado, a inclusão reporta apenas à sinalização
prevista não atribuindo responsabilidade pelo zelo do correio uso da mesma como
pretende o Autor da proposta. Assim, e considerando que o acréscimo desta
atívídade ao ente privado certamente geraria custos, que em última instância
seriam repassados à população, somos de parecer pela rejeição do Projeto e da
Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 26 dejulho de 2019



Câmara:$Tunicipal
dePostO '
Alegre

PROC. N' 07]3/18
PLL N' 063/18

FI.03

PARECERN' ,#/# /19-CEFOR
AO PROJETO E A EMENDA N' O]

Aprovado pela Comissão em cc. cç;, {'Í

r,'

:rronato -- Presidente Vero;
r

ór,. }. ; m

:'\

Ívprpndnr F Camozz
' J

F

Vice-Presidente Pinheiro


