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Estabelece regras para a implantação e a
regularização de loteamento de acesso
controlado no Município de Porto Alegre.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este Vereador, para parecer, Projeto de Lei Complementar do Legisla�vo, PLCL
030/21, de autoria dos nobres Vereadores Moisés Barboza, Hamilton Sossmeier e Cassiá Carpes que
estabelece regras para a implantação e a regularização de loteamento de acesso controlado no Município
de Porto Alegre.

2. O projeto teve a a seguinte tramitação: em 12/07/2021, foi elaborada minuta do projeto, a
qual foi finalizada em 14/10/2021; apregoado em 18/10/2021, foi encaminhado para parecer prévio da
Procuradoria, o qual não vislumbrou óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto; em
08/11/21, cumpriu a 1ª sessão de pauta e em 10/11/2021, a 2ª sessão de pauta.

3. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. O presente projeto busca a regulamentação municipal dos loteamentos urbanos de acesso
controlado. O loteamentos de acesso controlado, segundo o projeto, é aquele "cercado ou murado, no
todo ou em parte do seu perímetro, conforme dispõe a Lei Federal nº 6.766, de 1979, compondo-se em
unidades autônomas e priva�vas, organizadas sob a forma de lotes de terra des�nados à edificação."



5. A regulamentação municipal é necessária, pois permite maior segurança jurídica  para
moradores e empreendedores em nossa cidade. Nessa regulamentação, é admi�do o uso comercial,
desde que consultado os que ali residem. A medida é importante, porque o loteamento de acesso
limitado existe porque possibilita maior segurança e liberdade interna para os moradores. Se estes assim
preferirem, pode ser instalado comércio ou serviços para facilitar a vida co�diana, diminuindo
deslocamentos e o uso da infraestrutura, além da geração de emprego e renda.

6. Outra questão importante trazida pelo projeto é a garan�a de liberdade de locomoção e
acesso interno ao loteamento, desde que iden�ficado. É uma medida de segurança que muito contribui
para manter o local integrado à cidade e seguro, ao mesmo tempo. Por fim, qualquer loteamento poderá
se tornar de acesso controlado, desde que requerido por seus moradores à Prefeitura Municipal, e esta
conclua não haver prejuízos ao município.

7. A emenda 1, no mesmo sen�do, vem a somar no conteúdo meritório do projeto.

8. Do ponto de vista legal, a norma possui interesse local, sendo, portanto, de competência
do município. Ela não se encontra no rol das normas de inicia�va priva�va do chefe de execu�vo, de
modo que a sua proposição pode ser, igualmente, de inicia�va legisla�va. Ela não possui nenhuma norma
que, em tese, contrarie ou conflite com o disposto em legislação federal ou estadual, muito menos que
infrinja, de algum modo, princípios gerais de direito inscritos nas Cons�tuição federal e estadual ou na Lei
Orgânica do Município. Não vislumbramos, por conseguinte, a existência de qualquer óbice de natureza
jurídica para a tramitação do projeto.

III. CONCLUSÃO

Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto e da emenda 1 e, no mérito, pela aprovação do projeto e da emenda 1.

 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 10/11/2021,
às 16:47, 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 0300740 e o código CRC 3C2508E7.

Referência: Processo nº 036.00042/2021-58 SEI nº 0300740

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 Conjunto nº 076/21 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0300740 (SEI nº
036.00042/2021-58 – Proc. nº 0707/21 - PLCL nº 030), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 10 de novembro de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/11/2021, às 11:36, 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 0301227 e o código CRC A7A7DC7E.

Referência: Processo nº 036.00042/2021-58 SEI nº 0301227

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

