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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 nº 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 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros
quadrados) e dá outras providências.

  

Ao Presidente da CUTHAB,

 

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei em questão visa 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 estabelecimentos de
alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) e dá
outras providências.

A procuradoria da casa, em parecer, entendeu que a lei a ser revogada trata de matéria de interesse local e de
iniciativa concorrente, não vislumbrando óbice jurídico à tramitação do projeto de lei em questão.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, o projeto proposto pela nobre vereadora apresenta conteúdo meritório, inclusive, tendo em
vista que a Administração Pública pode intervir no domínio econômico tão somente para reprimir os abusos do
poder que visem à denominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.



16/12/2021 14:05 SEI/CMPA - 0314581 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=340920&infra_si… 2/2

Nesse sentido, o fundamento está estabelecido nos termos da Constituição Federal de 1988, a qual denota que as
ações do Estado serão exclusivamente como agente normativo e regulador das atividades econômicas, assim,
podendo exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicado ao setor privado, na forma de auferir a correta subsunção das premissas
correlatadas.

Dessa forma, portanto, entendo que a revogação de legislação municipal que infrinja o mérito constitucional,
rotula-se como plenamente eficaz, bem como enaltece o cumprimento das normas constitucionais pela
Administração Pública municipal, tendo em vista que a imposição do ato normativo, tal qual exposto nesta
proposição, visa o cumprimento dos dispositivos constitucionais, especialmente no tocante aos 170, 173 e 174
da Carta Magna.

III. CONCLUSÃO

Dessa forma, diante de todo exposto, este relator manifesta-se pela aprovação do Projeto supracitado.

 

 

Vereador PABLO MELO – MDB

 

Sala das sessões, 08 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Sebas�an Andrade de Melo, Vereador(a), em
09/12/2021, às 12:16, 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 0314581 e o código CRC B07A6363.

Referência: Processo nº 212.00040/2021-44 SEI nº 0314581

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


16/12/2021 14:07 SEI/CMPA - 0317461 - Certidão

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=343994&infra_si… 1/1

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

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 148/21 – CUTHAB con�do no doc 0314581 (SEI nº 212.00040/2021-44 – Proc.
nº 0468/21 – PLCL nº 020/21), de autoria do vereador Pablo Melo, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 15 de dezembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
15/12/2021, às 15:45, 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 0317461 e o código CRC 55EC12D5.

Referência: Processo nº 212.00040/2021-44 SEI nº 0317461

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

