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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 034.00233/2021-11
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 034.00233/2021-11

  

 

Estabelece regras para a divulgação de preços
promocionais por parte dos postos revendedores
de combus�veis localizados no Município de
Porto Alegre.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este relator, para parecer, projeto de Lei de origem do legisla�vo, PLL nº 210/21, de
autoria do nobre vereador José Freitas, que estabelece regras para a divulgação de preços promocionais
por parte dos postos revendedores de combus�veis localizados no Município de Porto Alegre.

2. O projeto cumpriu as etapas anteriores do processo legisla�vo, tendo sido apregoado pela
Mesa Diretora em 11/08/2021, recebido Parecer Prévio da Procuradoria, pela cons�tucionalidade, em
29/10/2021, e cumprido as duas sessões de pauta em 10/11/2021. 

3. Eis o breve relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. O presente projeto tem como obje�vo assegurar direitos definidos pela Lei nº 8.078/1990
- Código de Proteção e Defesa do Consumidor, estabelecendo parâmetros que devem ser observados em
anúncios de venda de combus�veis em postos, de forma a dar maior clareza e precisão à propaganda
veiculada por esses estabelecimentos, para, nos termos do ar�go 2º do Decreto nº 5.903/2006, evitar
que o consumidor seja induzido a erro.
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Art. 2º Os preços de produtos e serviços deverão ser informados adequadamente, de modo a
garan�r ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações
prestadas.

 

5. Ainda, conforme o parágrafo único do ar�go 1º do Decreto nº 10.634/2021, "os
consumidores têm o direito de receber informações corretas, claras precisas, ostensivas e legíveis sobre os
preços dos combus�veis automo�vo". Além de regulamentar, em âmbito municipal, o que foi definido em
esfera federal, o projeto em análise também coaduna com a jurisprudência vigente sobre direito do
consumidor, que protege os consumidores induzidos a erro por propagandas desprovidas de clareza e
precisão.

6. Dessa forma, a matéria do presente projeto enquadra-se perfeitamente nos requisitos de
natureza jurídica para a sua tramitação.

 

III. CONCLUSÃO

7. Diante do exposto, somos pela inexistência de óbice para a tramitação do projeto.

 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 22/11/2021,
às 19:38, 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 0306219 e o código CRC E60B6C09.

Referência: Processo nº 034.00233/2021-11 SEI nº 0306219

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


26/11/2021 15:38 SEI/CMPA - 0306813 - Certidão

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=332653&inf… 1/1

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

CNPJ: 89.522.437/0001-07

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

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 243/21 – CCJ con�do no doc 0306219 (SEI nº 034.00233/2021-11 – Proc. nº
0557/21 - PLL nº 210), 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 23 de
novembro de 2021, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedrinho da Tinga: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
23/11/2021, às 15:16, 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 0306813 e o código CRC 1D6ABB33.

Referência: Processo nº 034.00233/2021-11 SEI nº 0306813

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

