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Autoriza a adoção de equipamentos
públicos e de verdes complementares por
pessoas físicas e jurídicas, e revoga a Lei
Comp[ementar n' 6]8, de ]O de junho de
2009.

'')

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal.

Em seu Parecer Prévio, fl. 16, a Procuradoria deste Parlamento
concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria.

É o relatório, sucinto

Inicialmente, cumpre frisar que o PLCE apresentado, deve ser
examinado pela CCJ, por força do artigo 36, inciso 1, alínea ''a '', do Regimento da
Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.

-''3 A proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no artigo 1 01,
do Regimento desta Casa e na Lei Complementar n' 95/1998 e suas respectivas
alterações.

A iniciativa do Prefeito para propor o Prometo sobre a matéria, está
consagrada no artigo 94, incisos ]V e Xll, da Lei Orgânica de Porto Alegre, que
atribui ao Chefe do Executivo Municipal a iniciativa para dispor sobre a estrutura,
a organização do Município, bem como administrar os bens municipais.

Além disso, a matéria tem supedâneo nos ans. 147 e 201, ambos da
referida Lei Orgânica de Porto Alegre, que estabelecem que o Município deve
assegurar o direito à cidadania, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao
usufruto dos bens culturais, ao lazer, assim como a promoção do desenvolvimento
urbano e a preservação do meio ambiente.

Ademais, a iniciativa legislativa em tela está consubstanciada no
princípio constitucional da ''au/ontem/a mz/n cz»a/'', o qual permite que o
Município proveja tudo quanto conceme ao interesse local, estabelecendo suas
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próprias leis, decretos e aros relativos aos assuntos peculiares. Este princípio
encontra-se consagrado no artigo 29, caput, da Constituição Federali, no artigo 8',
da Carta da Província de 19892, e nos artigos I'; e 9', incisos IT e 111, todos da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegres

Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles4

"0 govemo local é que provê a Administração em tudo
quanto respeito ao interesse local do Município, repelindo, por
inconstitucional. qualquer intromissão de outro órgão, autoridade ou
poder. SÓ a hierarquia entre as leis quando, por inexistir exclusividade
de Administração. as três entidades (União, Estado-membros.
Municípios) regularem concorrentemente a mesma matéria, caso em
que a lei municipal cede à estadual, e esta à federal. Não há, pois.
submissão do Município ao Estado ou à União, porque nenhuma
dessas entidades pode substituir o governo local na solução de casos
abetos à Administração municipal: o que há é respeito recíproco pelas
atribuições respectivas de cada qual"

''x

Efetivamente, compete aos Municípios promover o ordenamento
territorial através de planeamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano, cabendo-lhe a política de desenvolvimento urbano, nos
termos do que dispõem os art. 30, inciso l da Constituição Federal, que dispõe ser
de competência dos Municípios legíslarem sobre assuntos de interesse local.

l Constituição Federal:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos: com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

2 Constituição Estadual RS:

Art. 8'- O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela
legislação que adorar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

LOMPA:

Art. I' O Município de Porto Alegre, pessoa jurídica de direito público interno, parte integrante da República
Federativa do Brasíl e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e
financeira, reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adorar, respeitados os princípios estabelecidos nas
Constituições Federal e Estadual.
Art. 9' Compete ao Município, no exercício de sua autonomia:
11 - prover a tudo quanto concerne ao interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções
sociais, promovendo o bem-estar de seus habitantesl
111 - estabelecer suas leis, decretos e aros relativos aos assuntos de interesse local;
MEI RELLES, Hely Lopes. Z)/re//o A#zín/c/pa/ aras//e/ro. Atualização Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da

Salva. 15.ed. São Pauta: Malheiros. 2006. p. 109-10.
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Denota-se também, de forma inequívoca, que o presente PLE também
encontra guarida no art. 182 da Carta Republicana de 1988, que estabelece a
política urbana, a qual, por sua vez, é regulamentada pelo Estatuto da Cidade,
denominação que se deu à Lei n' l0.527/01 , determina normas que disciplinam o
uso do solo em prol do bem coletivo, segurança, bem-estar e equilíbrio ambiental.

O direito à cidade é difuso, sem titularidade definida e de objeto
indivisível. Quer dizer, é um direito de todos. A sua satisfação depende de um
conjunto de outros direitos: o direito ao lazer, à recreação, à paisagem e aos
serviços ambientais proporcionados por áreas verdes urbanas constituem uma parte
essencial do direito à cidade. Satisfazê-los plenamente é dever do poder público.

'''x

A gestão eficiente desses espaços e equipamentos é o corolário desse
dever, no qual o projeto visa possibilitar que pessoas físicas e jurídicas
mantenham, restaurem e qualifiquem-nos por meio da adoção que a Lei pretende
instituir, na garantia de acesso e fruição dos seus ativos e a gestão eficiente da sua
infraestrutura são elementos necessários para que os espaços urbanos possam ser
efetivos instrumentos da promoção do direito à cidade.

Calha ainda citar a lição de José Afonso da Silvar, que ilustra ilustram
bem a fundamental importância desses espaços para o moderno direito urbanístico:

'') "A cidade industrial moderna, com seu cotejo de problemas.
colocou a exigência de áreas verdes, parques e jardins como elemento
urbanístico, não mais destinados apenas a ornamentação urbana, mas
como uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa e
recuperação do meio ambiente em face da degradação de agentes
poluidores''

Ainda, para dirimir quaisquer dúvidas ou questionamentos sobre a
titularidade e/ou autonomia do Município sobre os equipamentos públicos e áreas
verdes complementares, fica claro, pela simples leitura do parágrafo único do art.
I' do PLE, que "a adoção de que trata esta Lei não altera a natureza de bem
público dos equipamentos públicos e dos verdes complementares, bem como se
dará sem prejuízo da função do Poder Executivo Municipal de administrar e
fiscaliza-los"

5 AFONSO DA SALVA, José. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. São Paulo: palheiros. 2010. p. 273
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Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 7 de março de 20 19

''x

Relator

Aprovado pela Comissão em ,l '{ r - 4, 5
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Vereador Clàudio Janta
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DECLARAÇÃO DE VOTO AO PARECERDORllA:lORN' /19-CCJ

Vem a esta Comissão, para parecer, o PLE 013/18, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que autoriza a adoção de equipamentos públicos e de verdes
complementares por pessoas físicas e jurídicas, e revoga a LC 618/2009, que tratava
do mesmo assunto. O Vereador José Freitas apresentou as Emendas l a 3.

O Parecer do Relator, o eminente Vereador Mendes Ribeiro, informa
que as alterações propostas pelo Poder Executivo têm o condão de promover "ges/âo
eDciente desses espaços e equipamentos é o corotório desse dever, no qual o prometo
visa possibilitar que pessoas $sicas e pessoas jurídicas mantenham, restaurei e
quali$quem por meio de adoçõo os equipamentos públicos e verdes complementares"
O respectivo Parecer do eminente Vereador Relator concluiu pela inexistência óbice
de natureza jurídica ao PLE.

Neste pedido de vista observamos que inexiste óbice de natureza
jurídica, para que a proposta do Executivo continue a sua tramitação legislativa.

Entretanto, cabe salientar, que a matéria terá o seu mérito discutido pela
Comissão Permanente própria. Assim, nos resguardamos para exame de mérito em
Plenário.

Ante ao exposto, concluímos pela inexistência de óbice de natureza
jurídica, quanto a tramitação do PLE, corroborando as conclusões do Parecer do eminente
Vereador/Relator, permanecendo silente quanto ao mérito, sendo esta a minha
DECLARAÇAODEVOTO.

2019
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Autoriza. a: ádoção de equipamentos
públicos e del verdes complementares
por pessoa física e jurídica, .e revoga a

. , : . : Lei.Complenientarnó618/2009.

Vem a efta .Cotnissão, manifQãtar'me, CONTRARIE ao pare(ier:. do

Ver MendesRibeiro, quanto a.tramitação do prqeto de autoria do. Executivo.. : *-

Preliminarmenté,. ressaltamos ,que sim: o. projeto em ..seus aspectos

constitucionais legais e.: regimentais podendo traDítar na capa :legislati.va, porém

recebeu ressalvas .da Procuradoria, uma vez,que.ém seu art 1.4', deixa apenas para

o executivo a identificação da rFlevânçia da âdoção, nãó - p?l.êcendó que algo-

significatiüd para a cidade tenha que excluir a participação legislativa.

Çgnsiderahos que . o - projeto retira ..a garantia dpmoêrática. é ,.de

participação da sociedade nas decisões de adoção. dos' equifiamentos públicos da

cidade, pt)is a proposta prevê a revogação da -Lei Compl.éme.ntar Ro 618/2009 e qye

.nela continua formas da sociedade civil .na aprovação dÓs tõrmosde adoção, como

no art 5'. inciso $2', que o Cç)nselho do.Mijo Ambiente, (COMAM) seria comunicado

antes da assinatura do Termo de Adição e no art 10o, que o ato de.adição deveria

ser comüni.cado aÓ Fór.urü Regional di) Orçamento Participativo correspondente.. : .

Além disso, .n.ão encontramos no processo qualquer infor:Mações que

tenha sido.discutida o Projeto no âmbito do: Conselho Municipal do Meio Ambiente

(COMAM), colegiada este êóm paülcipação d:irQta da sociedade. civil na administração

públjcá Municipal, e qtié tem competência para propor é fofmulat políticas,municiElais
de meio aQbiénte e de aêompi
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proposição.

Em 14 demais de 2019
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