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PARECER CCJ

PARECER Nº        /2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – CCJ

 

EMENTA: Altera os limites das Subunidades 01, 02 e 04 da Unidade de Estruturação
Urbana (UEU) 62 da Macrozona (MZ) 8 e cria e ins�tui como Área Especial de Interesse Social (AEIS) III a
Subunidade 14 na UEU 62 da MZ 8, definindo-lhe regime urbanís�co.

 

Vem a este Relator, para parecer, o Projeto de Lei Complementar 025/19, de autoria do
nobre vereador Reginaldo Pujol, em epígrafe. O projeto teve a seguinte tramitação:

 

Em 12/09/2020, após ajustes no projeto, foi protocolado a sua minuta (evento 0166130),
cuja redação final foi concluída na data de 08/10/2020 (evento 0170555). Em 14/10/2020, foi apregoado
(evento 0171757). Na data de 28/10/2020, a Procuradoria desta Casa emi�u Parecer Prévio
pela necessidade de realização de audiência pública (evento 0176259). No dia 04/11/2020, cumpriu a
primeira sessão de pauta (evento 0178272) e a segunda sessão de pauta em 11/11/2020
(evento 0179396). No mesmo dia, foi encaminhado à CCJ e outras comissões para parecer
(evento 0179403). Sobreveio arquivamento do projeto, em função do término da legislatura
(evento 0219902), sendo feito o seu desarquivamento em 11/02/2021 (evento 0219901). Em
06/04/2021, fui nomeado para proferir o parecer na CCJ (evento 0221894).

 

Eis o breve relatório.

 

De forma preliminar, passo a analisar as questões de direito cons�tucional apontados
pela Procuradoria em seu parecer prévio, que considerou a necessidade de realização de audiência
pública prévia para a aprovação do projeto, por imposição da Cons�tuição Estadual, nos seguintes
termos:

 
Observo, contudo, que a proposição em questão atraí a incidência do ar�go 177, parágrafo 5º, da
Cons�tuição Estadual que estabelece que os Municípios devem assegurar a par�cipação das
en�dades comunitárias legalmente cons�tuídas na definição do plano diretor, in verbis:

 

“§ 5º - Os Municípios assegurarão a par�cipação das en�dades comunitárias legalmente
cons�tuídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem
como na elaboração dos planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes.” – grifei.

 

Neste caso, entendo por correto o entendimento da Procuradoria da Câmara, de modo
que seja necessário fazer a audiência pública prévia à sua votação em plenário, por força do disposi�vo
cons�tucional estadual. Isso é necessário pela segurança jurídica do que se pretende regular. Muitos
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projetos sobre o tema já foram analisados por esta casa, alguns declarados incons�tucionais pelo
Tribunal, outros vetados pelo Poder Execu�vo e, no plenário desta Casa, man�dos os vetos sob o
argumento gerais dos Vereadores de que é preciso proceder com audiência pública. Colaciono a seguir
jurisprudência do TJRS sobre o tema, arguido inclusive nas jus�fica�vas deste Projeto:

 
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 663, DE 28
DE DEZEMBRO DE 2010. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR. VÍCIO NO
PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. OFENSA AO ART. 177,
PARÁGRAFO 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 29, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Preliminar de declaração incidental de incons�tucionalidade do parágrafo 5º do art. 177 da
Cons�tuição Estadual rejeitada. O referido disposi�vo, cujo conteúdo norma�vo é auto aplicável,
está em consonância com os arts. 182 ("A polí�ca de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objeto ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garan�r o bem-estar de seus habitantes.") e 29, XII
("cooperação das associações representa�vas no planejamento municipal"), ambos da Cons�tuição
Federal. 2. É incons�tucional a Lei Complementar Municipal 663, de 28 de dezembro de 2010, do
Município de Porto Alegre, pois editada sem que promovida a par�cipação comunitária para
deliberação de alteração do Plano Diretor do Município, conforme exige o art. 177, parágrafo 5º,
da Cons�tuição Estadual e o art. 29, XII, da Cons�tuição Federal. REJEITADA A PRELIMINAR DE
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA.(Ação Direta de
Incons�tucionalidade, Nº 70053930061, Tribunal Pleno, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: João
Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 18-05-2015).

 

Ademais, entendo que o tema que se pretende regular é de interesse local, sendo de
competência municipal as mudanças no Plano Diretor. Não se trata, no caso, de matéria no rol das
competência priva�vas do chefe do poder execu�vo (art. 61, §1º da CF/88; art. 82 da CE; art. 94 da LOM).
Neste sen�do, ainda, é a interpretação constante do art. 215 da LOM, quando fala que "o Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano será elaborado conjuntamente [..]". Portanto, entendo que a inicia�va para
o presente PLC é conjunta, podendo também ser de inicia�va parlamentar.

 

Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto, desde que, até a votação pelo plenário, seja efetuada a audiência pública com os membros
da comunidade.

 

Sala de Sessões, Abril de 2021.

 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 18/04/2021,
às 20:05, 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 0225124 e o código CRC FAFF2B1A.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 049.00032/2020-29 SEI nº 0225124
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 041/21 – CCJ con�do no doc 0225124 (SEI nº 049.00032/2020-29 – Proc. nº
0574/19 - PLCL nº 025), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  20
de abril de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta - Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
20/04/2021, às 11:49, 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 0226339 e o código CRC D4CDAED9.

Referência: Processo nº 049.00032/2020-29 SEI nº 0226339

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

