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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS URBANOS E SEGURANÇA URBANA

 

PARECER CONJUNTO N°     /22 - CCJ/CEFOR/CEDECONDH

AO PROJETO E À EMENDA Nº 1

 

Regulamenta a instalação, a reinstalação e o funcionamento de a�vidades dedicadas à operação
de desmanche de veículos, de fundições, de galpões de reciclagem, de compra e venda de sucata
e de peças novas e usadas de veículos automotores, de aquisição, de estocagem, de
comercialização e reciclagem de produtos, bem como estabelecimentos comerciais assemelhados
no Município de Porto Alegre.

 

          Vem a esta Comissão Conjunta, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe e à Emenda nº 1, ambos
apresentados pela Vereadora Comandante Nádia e pelo Vereador José Freitas.

         O PLL, como resume a ementa, visa regulamentar a instalação, a reinstalação e o funcionamento de
atividades dedicadas à operação de desmanche de veículos, de fundições, de galpões de reciclagem, de
compra e venda de sucata e de peças novas e usadas de veículos automotores, de aquisição, de estocagem, de
comercialização e reciclagem de produtos, bem como estabelecimentos comerciais assemelhados no
Município de Porto Alegre.

        Na Exposição de Motivos, os autores justificam a proposição argumentando que há falta de
regulamentação das atividades comerciais consubstanciadas em desmanche, compra e venda de sucatas,
peças novas e usadas de veículos, fundições, galpões de reciclagem e assemelhados, no Município de Porto



Alegre, aduzindo que, no mais das vezes, a comercialização opera na informalidade e ilegalidade, sendo de
interesse da municipalidade a disciplina desses estabelecimentos para o desenvolvimento econômico e,
principalmente, para a segurança municipal.

         A procuradoria desta Casa, em seu parecer prévio (doc. 0361766), embora tenha sugerido alterações
para dar maior clareza ao texto da proposição, não vislumbrou manifesta inconstitucionalidade que
impedisse a matéria de tramitar.

        Com base nos apontamentos da Procuradoria, sobreveio a Emenda nº 1 (doc. 0372630), apresentada
pelos autores do PLL, que visa alterar o art. 6º, que altera a expressão “peças oriundas do Poder Público”,
por “peças instaladas pelo Poder Público”, nos casos de interdição ou cassação da licença municipal dos
estabelecimentos que tiverem em seus estoques peças ou equipamentos do Poder Público, como fiação
elétrica ou telefônica, tampas de bueiros ou assemelhados.

         É o relatório, sucinto.

         Inicialmente, cumpre frisar que as proposições apresentadas devem ser examinadas pelas Comissões
Permanentes, em epígrafe, por força do art. 35, incs. I e XII, do Regimento da Câmara Municipal de Porto
Alegre, bem como observaram, sob seu aspecto formal, no artigo 101, do Regimento desta Casa e na Lei
Complementar nº 95/1998 e suas respectivas alterações.

         Compulsando os autos do presente processo legislativo, verificamos que as proposições encontram
supedâneo no art. 30, inc. I, da Constituição Federal, que estatui ser de competência do Município legislar
sobre assuntos de interesse local.

        Por simetria, o artigo 13, inc. I, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul , declara a
competência do Município para exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local.

        Já a nossa Lei Orgânica, no inc. II, do art. 9º, estatui que compete ao Município, no exercício da sua
autonomia, prover a tudo quanto concerne ao interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento
de suas funções sociais, promovendo o bem-estar de seus habitantes.

         Os dispositivos supracitados consagram o princípio constitucional da “autonomia municipal”, o qual
permite que o Município proveja tudo quanto concerne ao interesse local, estabelecendo suas próprias leis,
decretos e atos relativos aos assuntos peculiares.  

        Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles[1]:

“O governo local é que provê a Administração em tudo quanto respeito ao interesse local do
Município, repelindo, por incons�tucional, qualquer intromissão de outro órgão, autoridade ou
poder. Só a hierarquia entre as leis quando, por inexis�r exclusividade de Administração, as três
en�dades (União, Estado-membros, Municípios) regularem concorrentemente a mesma matéria,
caso em que a lei municipal cede à estadual, e esta à federal. Não há, pois, submissão do Município
ao Estado ou à União, porque nenhuma dessas en�dades pode subs�tuir o governo local na solução
de casos afetos à Administração municipal: o que há é respeito recíproco pelas atribuições
respec�vas de cada qual”.

         A par disso, a matéria está amparada na Lei Orgânica do Município, no seu art. 8°, incs. IV, V e XIX,
que determina ser de competência privativa do Município licenciar para funcionamento os estabelecimentos
comerciais, industriais, de serviços e similares, mediante expedição de alvará de localização; bem como
suspender ou cassar o alvará de localização do estabelecimento que infringir dispositivos legais, além de
estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos.

        Calha ressaltar que, ainda a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, no Capítulo que trata dos
princípios gerais das atividades econômicas, estabelece, especificamente no seu art. 126, que os interesses da
iniciativa privada não podem sobrepor-se aos da coletividade, bem como, conforme os arts. 153 e seguintes
da LOMPA, promover ações sistemáticas de proteção ao consumidor.

         A propositura encontra fundamento, também, no poder de polícia do Município, cuja definição legal
encontra-se consagrada no art. 78 do Código Tributário Nacional, in verbis:



“Art. 78. Considera-se poder de polícia a�vidade da administração pública que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prá�ca de ato ou abstenção de fato, em razão
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de a�vidades econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou cole�vos.”

         Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, que compete ao Município a polícia administrativa das
atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas as
atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento ... Para esse
policiamento deve o Município indicar o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as
taxas estabelecidas por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de apresentação das
mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público. (in "Direito Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed.
Malheiros, págs. 370,371).  

         Dessa forma, entendo que não há qualquer óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto de
Lei em estudo e da Emenda nº 1, que visa um melhor entendimento e adequação do texto às observações da
Procuradoria.   

         Quanto ao mérito, importa dizer que a matéria é de inegável interesse público, e como aduziram os
autores, na Exposição de Motivos, a proposta legislativa busca regulamentar o desenvolvimento, operação e
licitude dos estabelecimentos comerciais mencionados na proposição, a fim de que que estes operem,
comprovadamente, dentro dos requisitos legais inerentes, com a comercialização de produtos que não
tenham a procedência devidamente registrada.

         Portanto, entendo que a proposição é necessária, porque além de regulamentar a atividade comercial
que menciona, certamente contribuirá com o combate à criminalidade e ilicitude da operação de
estabelecimentos comerciais que possam estar adquirindo produtos objeto de furto ou roubo e os revendem,
o que influencia, consequentemente, a segurança da população. Isto porque a receptação desses produtos
incentiva a prática de outros crimes, como o furto e o roubo. Além disso, ressalta-se que no caso do furto de
fios, por exemplo, esta ação criminosa comum na atualidade afeta a prestação de serviços em áreas como
trânsito, transporte, saúde e atividade econômica, entre outras, ou seja, atingem a população como um todo.

         Diante do acima esposado, examinado os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto
parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do PLL e da Emenda nº 1, e,
no mérito, opino pela aprovação das referidas proposições.

 

[1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 82.
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