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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, ú'apw/, seus ides. 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.

A Procuradoria desta Casa (fl. 1 1 ), em parecer prévio, asseverou que a
matéria se insere no âmbito da competência municipal, inexistíndo
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça a sua tramitação.

E o relatório

O autor, ao justificar a proposta, ressalta que a LC n.' 12, de 7 de
janeiro de 1975, que institui posturas para o Município de Porto Alegre, estipula
uma série de infrações e penalidades para estabelecimentos comerciais, industriais
e prof[ssionaís, pena]idades essas esparsas ao ]ongo do texto legal, que variam da
dominação de multa ao próprio cancelamento da licença para funcionamento.

Adverte, ainda, que a Lei Complementar n.' 790, de ] 0 de fevereiro de
20]6, que estabelece normas gerais para o processo administrativo no âmbito da
Administração Municipal Direta e Indireta, fixou uma série de requisitos atinentes
às sanções, o que gerou a alteração de diversas leis, visando a adequação à nova
sistemática de infrações e penalidades da LC n.' 790/201 6.
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Assim, de acordo com o autor, a proposição busca estruturar uma
sistemática de infrações e penalidades simples, objetivas e seguras, que não deixem
margem para discricionariedades e seja compreensível pelo empreendedor,
trazendo maior segurança jurídica e simplicidade à atividade üiscalizatória.

A análise atenta da proposta leva à conclusão de que as alterações
trazem uma maior organização e sistematização à legislação, tomando-a mais
transparente e de fácil entendimento.

A iniciativa das leis ordinárias e complementares, assim como as suas
alterações, cabe, entre outros, aos vereadores, nos termos do art. 75 da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre. Sendo assim, a proposta não apresenta
vício de natureza formal, tampouco material, uma vez que a matéria está
contemplada entre as de competência dos municípios, nos termos do art. 30, inc. l,
da Constituição da República.

Diante de todo o exposto, no tocante à constitucionalidade.
juridicidade e organicidade, não vislumbro óbice capaz de macular a tramitação da
matéria, razão pela qual manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 14 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em i b - k z'5
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