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PARECER CUTHAB

Em relação à designação 0356149, segue o parecer.

 

PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO Nº 035/2021

 

PROPONENTE(S): Executivo.

TIPO: PLCE

RELATOR: Ver. Jessé Sangalli

ÓRGÃO PROCESSANTE: Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação.

EMENTA: Dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir no Município de Porto Alegre, cria o
Fundo Municipal de Gestão de Território (FMGT).

 

RELATÓRIO

 

    Vem a esta Comissão para parecer o PLCE nº 035/21, de autoria do Executivo, que pretende, em apertada
síntese, estabelecer objetivos gerais, equação do preço do solo criado, conversão do valor da outorga onerosa
em contrapartida, dentre outras regras, criando o Fundo Municipal de Gestão de Território (FMGT) que
arrecadará e aplicará os valores do solo criado. 

Em seus argumentos, justifica que “até a edição da Lei Complementar nº 850, de 2019, o valor do Solo
Criado era determinado por Decreto do Poder Executivo, e as contrapartidas vinculadas á outorga não
atendiam à disciplina taxativa do Estatuto da Cidade{...}O Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul ajuizou Ação Civil Pública, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei
Complementar nº 850, de 2019, alegando falta de participação popular na elaboração da norma”.

O parecer prévio da Procuradoria desta Casa Legislativa foi no sentido de inexistência de óbice de natureza
jurídica pugnando, tão somente, pela realização de audiência pública antes da votação da proposição. 

O parecer da CCJ foi pela inexistência de óbice.

É o relatório.

 

MÉRITO
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    O Estatuto da Cidade é a Lei Federal de nº 10.257, de 10 de Junho de 2001, que tem como objetivo
estabelecer diretrizes gerais da política Urbana do Brasil. Ele surgiu da necessidade de organizar os espaços
urbanos diante do rápido crescimento populacional e distribuição inadequada da terra. O documento foi tido
por muitos como um marco para o urbanismo no Brasil.

    Com o objetivo, portanto, de controlar o expansionismo urbano na cidade, atribui muitas responsabilidade
ao Plano Diretor. Dentre essas responsabilidades a possibilidade dele prever construções acima do limite
básico determinado para cada área.

    O art. 28 diz:

 

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima
do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapar�da a ser prestada pelo
beneficiário.

 

Percebe-se, portanto, que o norte é o Plano Diretor da cidade.

O art. 30 diz:

 

Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:

I – a fórmula de cálculo para a cobrança;

II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;

III – a contrapar�da do beneficiário.

 

Como se vê, compete ao Município a edição de lei específica prevendo regras para o Solo Criado, com
estrita observância de que esse diploma legislativo deve prever a fórmula de cálculo, casos de isenção da
outorga e contrapartida do beneficiário.

A Lei Municipal vigente até então era a Lei Complementar nº 850, de 2019,  que violou a Lei Federal a não
prever tais regras.

Acima de tudo, referida lei sofreu medida judicial pelo MPRS questionando a legalidade, haja vista não ter
se submetido ao escrutínio público por meio de audiência.

Sendo assim, observada a Lei Federal no que diz respeito a outorga do direito de construir, este Relator
entende que o expediente está em consonância, devendo ser aprovado.

Realizada, no curso da tramitação, a audiência pública, não vejo óbice à tramitação da matéria.

 

CONCLUSÃO

 

Por essas razões, concluo pela INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE NATUREZA JURÍDICA, e no mérito
sou PELA APROVAÇÃO do projeto.
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Porto Alegre, 08 de abril de 2022.

Vereador Jessé Sangalli   

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 08/04/2022, às
15:02, 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 0365663 e o código CRC F46935F1.

Referência: Processo nº 118.00362/2021-15 SEI nº 0365663

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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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 052/22 – CUTHAB con�do no doc 0365663 (SEI nº 118.00362/2021-15 –
Proc. nº 1356/21 – PLCE nº 035/21), de autoria do vereador Jessé Sangalli, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 13 de abril de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Cezar Shirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Cintia Rockenbach: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
13/04/2022, às 17:53, 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 0368636 e o código CRC 37C798E7.

Referência: Processo nº 118.00362/2021-15 SEI nº 0368636

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

