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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 212.00040/2021-44
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 212.00040/2021-44

  

 

Revoga a Lei Complementar 462, de 18 de
janeiro de 2001 – e alterações posteriores – que
dispõe sobre a proibição, no Município de Porto
Alegre, da construção de estabelecimentos de
alimentos ou congêneres com área computada
superior a 2500m²  (dois mil e quinhentos metros
quadrados) e dá outras providências.

  

Exmo. Sr. Presidente da CEFOR.

 

1. RELATÓRIO:

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar nº 020/2021 de autoria dos Srs.
Vereadores Ramiro Rosário, Jessé Sangalli, Felipe Camozzato, Fernanda Barth e Mariana Pimentel.

Trata-se de Projeto que pretende revogar a Lei Complementar nº 462, de 18 de janeiro de 2001 - e
alterações posteriores - que dispõe sobre a proibição, no Município de Porto Alegre, da construção de
novas lojas de varejo de alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500 m² (dois mil e
quinhentos metros quadrados) e dá outras providências.

O ponto principal do Projeto de Lei, se faz necessária a revogação das barreiras à entrada de empresas de
varejo de alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500 m², conforme jus�fica nos
autos do processo.

Com o Parecer Prévio da Procuradoria desta casa não há óbice jurídico para a tramitação da matéria.

A Comissão de Cons�tuição e Jus�ça opinou por “não haver qualquer óbice à tramitação da presente
proposição. ”

 

2. FUNDAMENTAÇÃO:
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O presente Projeto jus�fica sua necessidade por supostamente entenderem que seria necessário
proteger os comerciantes já instalados no âmbito Municipal de novos compe�dores e que seria
importante limitar a concorrência do setor, criando uma barreira de entrada explícita a novos
compe�dores no mercado.

Ocorre que, ao contrário do que é argumentado na referida Jus�fica�va, entendo que a revogação da
referida Lei Complementar, e a consequente permissão para construção de estabelecimentos de varejo
de alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500 m², não a�ngiria a concorrência entre
os grandes estabelecimentos e que tem a sua venda em varejos em grande escala, mas sim contribuiria
para a “eliminação” do micro, do pequeno e do médio comerciante e/ou o empresário, ou seja,
armazéns, bares/mercados, empórios, lojas de conveniências, mercearias/ quitandas, padarias, leiterias e
supermercados, seriam prejudicados.

Diante do atual cenário nacional que desintegrou empresas de pequeno porte, entendo como inviável a
permissão para construção de estabelecimentos de varejo de alimentos de porte macro (acima de
2.500m²), que possam impactar nega�vamente na grande parcela do comércio de alimentos e que
contribuam até mesmo para o agravamento da referida crise, e o consequente encerramento de
a�vidades de empresas que ainda lutam para permanecerem a�vas.

Certamente, onde se estabelece um hipermercado, o principal prejudicado é o micro, o pequeno e o
médio empresário.

 

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, ainda que inexista óbice jurídico ao trâmite da matéria, manifesto pela rejeição do
Projeto de Lei.

 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 04/02/2022, às
10:40, 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 0336762 e o código CRC 6EA3D692.

Referência: Processo nº 212.00040/2021-44 SEI nº 0336762

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

CERTIFICO que o Parecer nº 008/22 - CEFOR con�do no doc 0336762 (SEI nº 212.00040/2021-44 – Proc.
nº 0468/21, PLCL nº 20), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 11 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 04 votos
FAVORÁVEIS 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela REJEIÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 13/02/2022, às 21:11, 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 0340902 e o código CRC 76B35482.

Referência: Processo nº 212.00040/2021-44 SEI nº 0340902

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

