
Câmara:$Tunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 0070/19
PLL N' 037/]9

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N' 3q? /19- CCJ

AO PROJETO E À EMENDA N' 02, COM A EMENDA N' OI DE
RELATOR

Estabelece regras para a obtenção de
autorização da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre para a realização de provas
ou competições esportivas em próprios
municipais ou vias públicas.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Jogo Bosco Vaz e a Emenda n' 02, de autoria do vereador Cassio
Trogildo, com a Emenda n' 01 de Relator.

A proposição visa estabelecer regras para a obtenção de autorização
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a realização de provas ou
competições esportivas em próprios municipais ou vias públicas.

A Procuradoria desta Casa, às fls. 6/7, aponta existência de óbice de
natureza jurídica à tramitação da matéria, em razão da proposição possuir vício de
iniciativa, pois a matéria seria de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo. vindo a violar o princípio da separação dos Poderes.

O autor da proposição apresentou contestação ao Parecer Prévio, à fl.
8, no sentido de que não há qualquer invasão de competência reservada ao Chefe
do Poder Executivo, porque visa apenas determinar o que deve ser apresentado
pelo interessado ao promover uma competição esportiva em próprios municipais.
Alega que o PLL possui amparo no art. 55 da Lei Orgânica Municipal, que atribui
à Câmara legislar sobre assuntos de interesse local.

Sobreveio a Emenda n' 02, de autoria do vereador Cassio Trogildo,
que tem por escopo suprimir o inciso V do art. l ' do Prometo de Lei, o qual, por sua
vez, determina que dentre os documentos e informações constantes do
requerimento de autorização para a realização de provas ou competições
esporüvas, esteja a autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou
de entidades estaduais e a ela filiadas.
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A Emenda n' 01 , deste Relator, foi apresentada com intuito de evitar a
prqudicialidade parcial em relação à sua incidência às corridas de rua, cuja matéria
é objeto de Projeto de Lei(PLL n' 079/16), Processo n' 898/1 6. Nesse sentido. foi
incluído o art. 2' ao PLL ein estudo para determinar que as disposições do mesmo
não se aplicam às corridas de rua.

É o relatório, sucinto

Inicialmente, cumpre frisar que o Projeto de Lei apresentado deve ser
examinado pela CCJ, por força do art. 36, inc. T, al. "a'', do Regimento da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

Como dito acima, a proposição visa estabelecer regras para a obtenção
de autorização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a realização de provas
ou competições esportivas em próprios municipais ou vias públicas, e, do ponto de
vista jurídico-legal, pode-se dizer que o princípio constitucional da ''autonomia
municipal'' permite que o Município proveja tudo quanto concerne ao interesse
local, estabelecendo suas próprias leis, decretos e aros relativos aos assuntos

peculiares. Este princípio encontra-se consagrado no art. 29, capta/, da Carta
Magnall, no art. 8', da Constituição Estadual2, e nos ans. I' e 8', inc. VI, ambos da
Lei Orgânica do Município de Porto Alegre3

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 eos seguintes preces.tos:

: Constituição Estadia! RS:

lll::11 :: ?i l?.':-=':: : !: :::J:;'; TT== :.==ira, reger-se-á por
dos na Constituição

3 LOMPA:

Art. I' - O Município de Porto Alegre. pessoa jurídica de direito público interO Município de Porto Alegre. pessoa jurídica de direito público interno, parte
i.ntegrante da Repúb].ica Federativa do Brasa.L e do Estado do Ri.o Grande do Su]., no poda Repúb].ica Federativa do Brasa.L e do Estado do Ri.o Grande do Su]., no pleno uso de
sua autonomia porá-teca. admirlistrativa e financeira. reger-se-á por esta Lei. Orgânica e demais
].eis que adótar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadlla]Art. 8' - Ao Município compete, privativamente: : '' ' ''--- - -'--'-'---''.''"''
vl - organi.zaz o quadro e estabelecer o regime único pala seus servidores;
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Sobre o tema em comento, leciona Hely Lopes Meirelles

A au ibuição típica e predominante da Càtnctra é a normativa'.
isto é: a de regular' a administração do hrunicípio e a condtüa dos
munícipes: tto que (dela aos interesses locais. Á CClntal'a não administl-a o
N,município: estabelece. apenas: not mcls de admiti.stração. Não uiectlta obras

: serviços públicos: dispõe. unicamente. sobre a sala execução. Nào compõe
lem di] ige o +Lnciotaalisllto da PI'e.kilura: edita. Lão-somente: preceitos patcl
sua organização e direção. Não arrecada neta aplica as tendas Locais:
apenas institui Oll altera tl'ibtLtos e atltot'i=a sala at'tecadação e aplicação.
Não novel'rtct o Município: mas t'egttla e conta'ola a atuação govelnatnenlal
do Ekecu/lvo, pe/'soma//fado no Prc{/&//o '''.(Grifêi e sublinhei).

Não vislumbro, s.in.j., afronta ao postulado da Separação dos Poderes,
visto que o Projeto de Lei não trata ou altera da organização e funcionamento da
Administração, sendo plausível a apresentação de Prometo de Lei que vise
detemlinar requisitos mínimos para que seja autorizada, pela municipalidade, a
realização de competições esportivas em próprios municipais e/ou logradouros
públicos.

Nesse sentido, cabe transcrever a ementa da ADI 3.394/AM.
relator foi o Ministro Eros Grau, que elucida a questão, a saber:

cujo

,4ÇÂ0 DIRETÁ DE INCONSTITLTC10NALl[),4[)E.
ARTIGOS 1': 2' E 3' DÁ LEI N. 50. DE 25 DE hiAtO DE 2.004. DO
ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE bMTERNIDADE E
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO
DIREITO A ÁSSISTENCIÁ JUD[CiÀR[.4. LE] DE IN]C}AT]VA
PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-
MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONST]TUCIONALIDADE FoRbÍAL
NÁO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINÍTív'Á DO BPNKricio DA
ASSISTÊNCIA JUDTCÁRIÁ GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCONST]TUCTONÁLIDADE DO INC:lSO ll DO
ARTTG0 2'. SUCUMBENCiA NA AÇÃO INVESTIGÁTÓRIA. PERDA
DO BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INCONST]TUCIONÁLIDADE DO INCISO }ll DO ARTIGO 2'.
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DÁ DECIS.{0
JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSÁRCTMENTo DÁS
DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTTTUCIONALIDADE DO INC]SO IV' DO ARTIGO 2'.

Hely Lopes Meírelles. Direito Municipal Brasil- Ma].h 1993, págs. 438/439
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AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 6], $ 1'. INCiSa 11, ÁLiNKA
E. E NO ARTIGO 5', INCISO LXXIV: DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL 1. Ao contrário do afirmado pelo I'equerente. a lei atacada
Qão cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública
.ocas. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que
:rie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe clo Exectltivo.' As
hipóteses de limitação du iniciativa parlamentar estão previstas. eTn

numertls clausus. no al'Ligo 61 da Constituição do Brasil tét-ias
rel.atiras ao funcionamento da Administrclção Publica. notadatnente
no que se telef'e a servidor'es e órgãos do Poder ExecLLtivo.

Precedentes.(...) (STF. ADI 3.394/AM. I'el. Min. Elos Grau. DJ
15. 08.20081'' (Gt'iÍei}

Mais recentemente, o STF consolidou tal posicionamento no
julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n'
878.91 1 /RJ, a saber: '

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
REPERCUSSÃO GERAL. 2. AçÀO DIRETA DE
[NCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI S.616/2013, DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INSTALAÇÃO DE
=ÁMERAS DE MONITORAMENTO EM ESCOLAS E
CERCANIAS. 3. INCONSTITUCiONALiDADE FORMAL. \óCiO
DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER
EXIECUTIVO MUNICIPAL. NA0 0CORRENCITÁ. Não t{.stll'pa a
:ompetência privativa do che& do Poder Executivo tei qtle, etltbora
arie despesa para a Administração Pública, não tlatct da sua
:strutul'a ot{ da atribuição de setas órgãos nem do regime .It ridico de
servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida cona

ealirtnação da .jurispi' udência desta Cot te. 5. Recurso exttaordinái'io
provido. (STF: ARE 878. 91 1./RJ: Repercussão Geral. }'el. Min. Gilmar
Mendes: DJ ]O,'']0/2016)''(Gri:fêi}

Mister salientar, ainda, no presto jurisprudencial acima referido, que

O Sttpl'emo Tribunal Federal .Ot'tttoLt o entendimento no
sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa pata.cimentar
?suão taxcttivamente previstas tto art. 61 da ConstitLlição: que trata da
rezei'va de iniciativct de lei do Cheia do Poder Executivo. Não se
permite: assim. interpretação antpliativa do citado dispositivo
constitucional: pctra abarcar tnatérias além daqtlelus tetaLivas clo

funcionamento e estruturação dct Administração Pública. mctis
especi$camente, a servidor'es e órgãos do Poder' Exccuti't,o.
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No caso em tela, não há que se falar em violação ao princípio da
separação de Poderes, sobretudo porque a mera determinação de requisitos para
que seja atribuída autorização para a realização de competições esportivas não vai

gerar quaisquer alterações, ou melhor, não cria ou estrutura qualquer órgão da
Administração Pública local. ' ' '

Quanto à Emenda n' 02, não há óbice jurídico que impeça a
tramitação da mesma, adorando, para tanto, as mestras razões arguidas em relação
ao Prometo de Lei.

No que tange à Emenda n' 01, a apresento com intuito de evitar a
prejudicialidade parcial em relação a sua incidência às corridas de rua, cuja matéria
é objeto de Prometo de Lei(PLL n' 079/] 6), Processo n' 898/1 6, da minha autoria.

sto que tal proposição, apresentada em 2016, visa estabelecer normas para a
realização de competições na inodalídade corrida de rua. Tem-se que o Prometo de
Lei em estudo abrange a matéria apresentada anteriormente, visto que é

' , .
generico

públicas, o que, por óbvio, estão inseridas as corridas de rua. Além disso, o Projeto
de Lei em análise represa algumas disposições do PLL n' 079/16. Portanto. a
Emenda n' 01 vem excetuar sua incidência para autorizações das corridas de rua.

Diante do esposado, examinados os aspectos constitucionais, legais e
regimentais, ]nanifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para
a tramitação do Projeto, da Emenda n' 02 e da Emenda n' 0 1 de Relator. '

Sala de Reuniões, 29 de novembro de 20] 9

; '

{'Pt..\ Lt,.k,,U..\.,\.., \,l.,l,, ~..... }
Vereador Mendes Ribeiro,

Relator.

Aprovado pela Comissão em i i;!ÀI À/g
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REI.AÇOR ONDA N' 02, COM A EMENDA N' OI DE

Vereador Clàudio Janta

Vereador Márcio Bifes Ely

Vereador Reginaldo PuÜol

/LS
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Estabelece regras para a obtenção de
autorização da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre para a realização de provas ou
competições esportivas em próprios
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EMENDA N' ó 3., cle í2''hJ';i=

Art. I' Fica incluído o art. 2' ao PLL 37/19, renumerando o artigo seguinte, conforme
segue:

'Art. 2' Às disposições desta Lei não se aplicam às competições e provas
esportivas na tnodalidade corridct de rua. ''

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda de Relator tem o escopo de adequar o texto da
proposição aos ditames regimentais desta Casa Legislativa, visto que a autorização para as
corridas de rua já está sendo tratada no PLL79/16, processo n' 898/16. O prometo, ora
emendado, trata da autorização para as competições e provas esportivas realizadas em
próprios ou em logradouros municipais, incluindo, por óbvio, a autorização para as corridas
Crua

Nesse sentido, propomos retirar as corridas de rua implicitamente incluídas
no presente Prometo de Lei, uma vez que tal modalidade é objeto de proposição anterior
(PLL 79/16), em observância ao art. 195, incisa 1, do Regimento da Câmara Municipal de
Porto Alegre, que considera prqudicada a proposição que trate da matéria de outra em
tramitação, excetuadas as de origem do Poder Executivo.

Relator


