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RELATÓRIO

 

    O Ver. Moisés Barboza propõe a alteração da Lei Municipal nº 8.279/99, que disciplina o uso do
mobiliário urbano e veículos publicitários no município e dá outras providências. 

    O processo vem até a Comissão de Saúde e Meio Ambiente para parecer. 

    É o relatório.

 

MÉRITO

 

    A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso VI, dispõe que é competência comum dos três entes
federativos a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. 

Ainda, no artigo 24 da Carta Magna, inciso VI, há previsão expressa de que compete concorrentemente aos
três entes federativos legislar sobre proteção ao meio ambiente e o controle da poluição. 

Disso extrai-se que o Estado deve "proteger" o ambiente, nas suas mais variadas formas. Uma das formas é o
ambiente urbano. Não só proteger, mas também controlar a poluição.

Essa “proteção”, disposta na Carta Magna, é sob o aspecto jurídico e paisagístico, não se podendo alterar
significativamente situações já consolidadas em nosso meio, e elementos característicos, que sem elas não
seria possível identificar ou distinguir o meio em que vivemos.

O ambiente é equilibrado, harmônico, onde há um respeito a situações estéticas que são integrantes de uma
região. 

Na mesma esteira, hoje enfrentam as cidades o mal da poluição visual, a qual, segundo Fiorillo (2001, p.
121) “caracteriza-se como uma ofensa à integridade psíquica dos indivíduos que numa determinada cidade



residem ou transitam, violando diretamente o preceito garantidor de uma vida com qualidade”.

É comum verificar-se hodiernamente nas cidades, independentemente de seu tamanho, uma avalanche de
informações visuais: pôsteres, banners, painéis, pichações, luminosos, néons e uma infinidade de outros
sinais, distribuídos especialmente ao longo de ruas e rodovias e que atingem diretamente a estrutura psíquica
e visual da população. 

Por isso, deve haver um cuidado com o entorno, de modo a preservar a integridade do local e o ambiente
urbano histórico característico. 

Afinal, segundo os ditames da própria Constituição Federal (art. 225), todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo. 

Ocorre que a Lei Municipal nº 8.279, de 1999, que dispõe sobre regras para utilização do mobiliário urbano
de Porto Alegre é muito restritiva. A bem da verdade, há uma firme política insculpida na norma de proibir a
utilização completa do mobiliário urbano para fins de exploração publicitária. 

A lei, que é do ano de 1999, e que não teve alterações significativas no período, não observa a possibilidade
de exploração racional do mobiliário urbano, utilizando-se tecnologias hoje disponíveis, sem a necessidade
de descaracterizar a situação paisagística consolidada. 

Há plena possibilidade de integrar o meio consolidado, de forma tecnológica, às ações publicitárias, de modo
sem interferir na situação paisagística urbana típica de uma cidade. 

Com base nisso, analisando o projeto protocolizado pelo Ver. Moisés Barboza (Proc. nº 0412/19 - PLL nº
190/19), que altera alguns artigos da referida lei, temos que nada mais dispõe do que abrandar algumas
regras, extremamente rígidas, de exploração do mobiliário urbano. 

Destaque para a alteração do caput do artigo 18 da referida lei onde, no texto atual, dispõe que somente será
permitida a exploração de empenas de prédios sob a forma de pintura e reprodução de mural artístico, com
utilização do espaço em no máximo 20% para a publicidade que se pretende. 

Tal regra é um verdadeiro absurdo! Não há razão lógica para utilizar-se de uma empena de prédio, com fins
publicitários, exigir que haja uma reprodução artística, se essa não pertence à característica do negócio
explorado. Ademais, se há mais espaço para que o privado possa explorar a área colocando sua publicidade,
havendo concordância entre as partes, o Estado não pode proibir, devendo-se observar tão somente um
respeito mínimo às características do edifício.

A alteração legislativa propõe que na empena possa ser utilizado não só pinturas artísticas ou murais, mas
também banners, pinturas, lonas etc., permitindo explorar o espaço completo da empena com fins
publicitários. O Poder Público realizará a inspeção, segundo a norma, de modo a verificar se há
descaracterização do mobiliário.

Perceba que, uma regra simples, é capaz de integrar a exploração publicitária ao mobiliário urbano, sem
necessariamente descaracterizá-lo, fazendo andar juntos a proteção do meio ambiente e a exploração
econômica de uma cidade. A exploração racional é medida imperativa.

As demais alterações previstas na proposição são da mesma ordem, a exemplo o artigo 33, que na lei atual
dispõe que os letreiros fixados em estrutura própria poderão ter uma área máxima de até 15 m² por face,
quando na nova redação legislativa não há essa limitação. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice de tramitação da matéria às normas jurídicas ambientais, sugerindo-
se, inclusive, emendas aditivas, anexas a este parecer. 

 

CONCLUSÃO



 

    Ante o exposto, a opinião é pela aprovação do projeto, com as emendas de nºs 1, 2, 3 e 4.

 

Porto Alegre, 07 de junho de 2021.

 

Vereador Jessé Sangalli

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 08/06/2021, às
11:38, 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 0241333 e o código CRC 41536407.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0241333

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 040/21 – Cosmam – contido no doc 0241333 – (SEI nº 202.00002/2020-11 –
Proc. nº 0412/19 – PLL 190/19), de autoria do vereador Jesse Sangalli, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 21 de junho de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 0 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto e das emendas 1,2,3 e 4, de Relator. 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL (com restrições) 
• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou)

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
21/06/2021, às 15:53, 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 0246145 e o código CRC EC1A21C4.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0246145

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


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

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4329 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

EMENDA Nº 01, de Relator

(Proc. nº 0412/19 - PLL nº 190/19)

 

Altera o artigo 3º do PLL 190/2019:

 

Art. 3º Fica alterado o caput e o parágrafo único do artigo 27, da Lei 8.279, de 20 de janeiro de 1999, para
constar a seguinte redação:

“Art. 27 Não necessitam de autorização especial os veículos de divulgação de até 3m² (três metros
quadrados) quando expostos paralelamente ou junto à parede suspensos ou fixados, com espessura de até
10cm (dez centímetros), não luminosos e que se refiram às atividades exercidas no local.

Parágrafo único. Poderá ser fixado mais de um veículo junto à parede ou face do imóvel, observando-se o
tamanho previsto no caput para cada um deles, respeitado o limite do imóvel lindeiro e, no caso de
condomínios edilícios, a janela do condômino confinante.”

 

 

JUSTIFICATIVA

 

As emendas visam contribuir com o objetivo do projeto, que é a flexibilização da legislação para veiculação
de publicidade nos mobiliários urbanos.

 

Vereador Jessé Sangalli.

Presidente e relator da matéria.

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 09/06/2021, às
18:41, 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 0242067 e o código CRC 64F276BE.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0242067

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


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

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4329 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

EMENDA Nº 02, de Relator

(Proc. nº 0412/19 - PLL nº 190/19)

 

Inclui o artigo 9º ao PLL 190/2019:

 

Art. 9º Ficam revogados os §§3º e 4º do artigo 10, o artigo 35, o parágrafo único do artigo 37, da Lei 8.279,
de 20 de janeiro de 1999.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

As emendas visam contribuir com o objetivo do projeto, que é a flexibilização da legislação para veiculação
de publicidade nos mobiliários urbanos.

 

Vereador Jessé Sangalli.

Presidente e relator da matéria.

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 09/06/2021, às
18:41, 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 0242074 e o código CRC 20CCA1F3.

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


Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0242074



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

CNPJ: 89.522.437/0001-07
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EMENDA

EMENDA Nº 03, de Relator

(Proc. nº 0412/19 - PLL nº 190/19)

 

Inclui o artigo 10º ao PLL 190/2019:

 

Art. 10 Incluí o parágrafo terceiro ao artigo 24, da Lei 8.279, de 20 de janeiro de 1999, com a seguinte
redação:

“§3º - Os documentos previstos no §1º poderão ser entregues digitalizados ou de forma eletrônica, devendo o
Poder Público disponibilizar ferramenta tecnológica para sua recepção.”

 

 

JUSTIFICATIVA

 

As emendas visam contribuir com o objetivo do projeto, que é a flexibilização da legislação para veiculação
de publicidade nos mobiliários urbanos.

 

Vereador Jessé Sangalli.

Presidente e relator da matéria.

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 09/06/2021, às
18:41, 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 0242080 e o código CRC 9C4632E3.

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


Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0242080



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

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4329 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

EMENDA Nº 04, de Relator

(Proc. nº 0412/19 - PLL nº 190/19)

 

Inclui o artigo 11º ao PLL 190/2019:

 

Art. 11 Dá-se nova redação ao artigo 48, da Lei 8.279, de 20 de janeiro de 1999, com a seguinte redação:

“Art. 48. O uso de faixas será autorizado para anúncios institucionais e comerciais, em locais autorizados
pelo Poder Público.”

 

JUSTIFICATIVA

 

As emendas visam contribuir com o objetivo do projeto, que é a flexibilização da legislação para veiculação
de publicidade nos mobiliários urbanos.

 

Vereador Jessé Sangalli.

Presidente e relator da matéria.

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 09/06/2021, às
18:41, 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 0242085 e o código CRC DF807E63.

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


Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0242085


