
28/06/2021 SEI/CMPA - 0245905 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=267280&inf… 1/2

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4278 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00172/2021-90
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00172/2021-90

  

 Estabelece a outorga onerosa de alteração de
uso de solo no Município de Porto Alegre

  

Senhora Presidente Bruna Rodrigues

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Mauro
Pinheiro.

A Procuradoria da CMPA, em manifestação prévia (fls. 05) concluiu que a matéria se insere
no âmbito de competência municipal, e não há óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Da mesma forma a CCJ (fls. 07) acolheu o parecer da Procuradoria desta CMPA e concluiu
pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

É o relatório.

Quanto ao Projeto de Lei, a discussão de incidência sobre qualquer enriquecimento sem
causa em âmbito tributário, sempre remete a uma grande inconformidade e principalmente a
necessidade de refutar esta possibilidade perante a sociedade. O atual entendimento da gestão pública,
não permite uma configuração neste sen�do que possa prever uma possibilidade de aumento de
cobranças sem que haja uma jus�fica plausível.

Deste modo, considerando a falta de desejo de subsidiar mais um possível aumento de
valores cobrados pela outorga, ou mesmo jus�ficando a simples possibilidade de geração de lucros pelo
inves�mento público, não reflete o entendimento atual da sociedade.

No que se refere à Emenda 01, os imóveis tombados ou inventariados já possuem ônus
aos proprietários em caso de descumprimento de obrigações, o que ao caso, exis�ndo uma cobrança
adicional acaba por inviabilizar uma “manutenção sadia” sobre a propriedade e as razões de sua
conservação. Repassar mais este custo se mostra excessivo e desproporcional.

Diante do exposto, manifesto favoravelmente pela aprovação do projeto e de sua emenda
01.
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Porto Alegre, 18 de junho de 2021.

 

Vereador Moisés Barboza
PSDB

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 23/06/2021, às
11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0245905 e o código CRC BEFD9192.

Referência: Processo nº 118.00172/2021-90 SEI nº 0245905

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 060/21 - CEFOR con�do no doc 0245905 (SEI nº 118.00172/2021-90 – Proc.
nº 0783/18,  PLL nº 069), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 28 de junho de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e da Emenda nº 01.

 

  Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 28/06/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0248639 e o código CRC C017A62A.

Referência: Processo nº 118.00172/2021-90 SEI nº 0248639
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