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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECERN' 074/19-CEFOR

Altera o capa/ e o $ 1' do art. 29, inclui os
ans. 29-A e 35-A e revoga o $ 3' do art. 29
e os ans. 31, capas, seus inca. l a IV e seu
parágrafo único, 33, 34 e $ 2' do art. 35,
todos da Lei Complementar n' 12, de 7 de
janeiro de 1975 - que institui posturas
para o Município de Porto Alegre e dá
outras providências -, e alterações
posteriores, dispondo sobre as infrações e
as penalidades atinentes ao funcionamento
de estabelecimentos comerciais,
industriais, de prestação de serviços ou de
entidades associativas.

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

O presente prometo visa, em síntese busca regularizar o sistema de
informações e penalidades atinentes aos estabelecimentos localizados em Porto
Alegre, bem como adequar a normativa do Código de Posturas às normas gemas
relativas ao procedimento administrativo sancionatório.

A Procuradoria desta Casa, no parecer n' 571/2018, fl. ll não
vislumbrou, nesse exame preliminar, inconstitucionalidade ou ilegalidade na
proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a
incidência do art. 19, inc. 1 1 , alínea "j'' do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, no parecer n' 82/19 de
fl. 13 no tocante à constitucionalidade, juridicidade e organicidade, não vislumbra
óbice capaz de macular a tramitação da matéria, razão pela qual manifestou pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

E o relatório

Considerando os apontamentos da Procuradoria desta Casa, bem
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como da Comissão de Constituição e Justiça
Finanças, Orçamento e do Mercosul -- CEFOR
presente Prometo.

CCJ -- a Comissão de Economia.
- manifesta-se pela aprovação do

Sala de Reuniões, 25 de abril de 201 9

Relato r.

Aprovado pela Comissão em 04. og..lq

Vereador Ai,íigillerron ato -- Presidente
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Camozzi4b -- Vice-Presidente
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