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PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 118.00283/2022-87

  

 

Ins�tui o Programa +4D de Regeneração Urbana
do 4º Distrito de Porto Alegre e estabelece
regramentos urbanís�cos específicos, além de
incen�vos urbanís�cos e tributários promotores
de desenvolvimento, inclui o inc. XXXI e os §§ 15
e 16 no art. 70 da Lei Complementar nº 7, de 7
de dezembro de 1973 e inclui o inc. VIII e o § 8º
no art. 8º da Lei Complementar nº 197, de 21 de
março de 1989.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, Projeto de Lei Complementar do Execu�vo, PLCE
007/2022 e Mensagem Re�fica�va, que busca ins�tuir o Programa +4D de Regeneração Urbana do 4º
Distrito de Porto Alegre e estabelecer regramentos urbanís�cos específicos, além de incen�vos
urbanís�cos e tributários promotores de seu desenvolvimento.

2. O projeto foi protocolado em 16 de maio de 2022, em conjunto com 7 anexos, os quais
foram incluídos no processo após pedido da Procuradoria desta Casa (0387904). Em 01 de julho de 2022,
foi exarado parecer prévio concluindo pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
projeto (0406695). O projeto foi encaminhado para cumprir o período de pauta, realizados nos dias 06 e
11 de julho de 2022. Ato con�nuo, foi encaminhado às Comissões permanentes.  Em 14 de julho de 2022,
foi encaminhada, pelo Prefeito Municipal, Mensagem Re�fica�va ao projeto (0413465).  Fui nomeado
relator pela Comissão de Cons�tuição e Jus�ça.

3. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO



4. O projeto busca a revitalização urbanís�ca do 4 Distrito de Porto Alegre, compreendido
pelos bairros Floresta, Humaitá, Navegantes, São Geraldo e Vila Farrapos. Na exposição de mo�vos, o
Prefeito Municipal fez as seguintes ponderações sobre a oportunidade do projeto:

[...] A ideia de desenvolver um projeto específico para o desenvolvimento sustentável do 4º Distrito
de Porto Alegre não é nova. De fato, estudos que remontam à década de 80 já indicavam a
oportunidade de repensar o papel deste território no Município de Porto Alegre.

     Com o surgimento de novos arranjos econômicos, mobilização de agentes e organização da
sociedade na busca de soluções integradas para superar os desafios locais e globais, especialmente
aqueles decorrentes do cenário pós-pandêmico, vislumbra-se uma oportunidade única de
convergência de ações para, de fato, implementar uma transformação significa�va no 4º Distrito de
Porto Alegre, posicionando o Município não apenas no cenário local, mas no cenário global de
desenvolvimento.

     Dessa forma, este Projeto de Lei Complementar propõe ins�tuir o Programa +4D, com o obje�vo
de promover no 4º Distrito diversidade de usos e de a�vidades voltadas ao desenvolvimento
urbano sustentável, valorizando suas caracterís�cas, sua história e sua iden�dade, com vistas à
transformação da região em um lugar aprazível para morar, trabalhar, estudar e empreender. [...]

5. Do ponto de vista jurídico, a Cons�tuição Federal estabelece a competência legisla�va
municipal no seu art. 30, o qual estabelece a capacidade deste ente legislar sobre assuntos de interesse
local (inciso I), suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (inciso II), além de promover
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano (inciso VIII). A proposição trata de revitalização urbana, incen�vos urbanís�cos
e tributários, de parcela do território de Porto Alegre, de modo que a matéria proposta é de
competência municipal.

6. A proposição legisla�va compete também ao Prefeito Municipal, nos termos do caput do
art. 61 da Cons�tuição Federal, art. 59 da Cons�tuição Estadual e art. 75, I, da Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, que confere “a inicia�va das leis ordinárias e das leis complementares [...] ao Prefeito”.
As exceções a essa regra estão con�das no art. 57 da LOM, que, em termos gerais, estabelece a
competência priva�va do legisla�vo para tratar sobre assuntos de sua economia interna. Portanto, não
há vícios de inicia�va no presente projeto.

7. Quanto à competência legisla�va da Câmara sobre o projeto proposto pelo Execu�vo, é
obrigatória a manifestação e disposição, nos termos do art. 56, III, da LOM, o qual estabelece que
compete à Câmara de Vereadores dispor a respeito de "projeto sobre planejamento urbano: [...] uso e
ocupação do solo." Portanto, é obrigatório que a Câmara se manifeste sobre o tema e possa, com bom
senso e ponderação, propor melhorias ao projeto do Execu�vo.

8. Neste sen�do, propomos as seguintes modificações que visam, a nosso ver, aperfeiçoar o
projeto.

9. Revitalização das fachadas de imóveis de interesse, mediante a disponibilização de �nta e
resina preferencialmente an�pichação ou a execução dos serviço em prédios privados ou públicos (inclui
o art. 8º, XIII, §1º e §2º). Esse aperfeiçoamento visa o embelezamento das fachadas dos prédios, criando
um ambiente urbano icônico em locais determinados pela Prefeitura, como, por exemplo, a Av. Farrapos
e Av. Volintários da Pátria. É inspirado no Programa curi�bano chamado de Rosto da Cidade, que previa
uma série de intervenções em eixos específicos do centro histórico daquela cidade. A medida, além de
propiciar o embelezamento de regiões do 4D, é medida que prevê a melhora no índice de ciminalidade,
pois torna o ambiente menos propício ao vandalismo e atrai maior número de pessoas e turistas.

10. Ainda, quanto à segurança pública da região, foi incluído como a�vidade que necessita de
avaliação especial para se instalar no 4D os ferros velhos e assemelhados (inclui a alínea "r" no inciso I do
art. 20 do projeto). A medida é necessária frente ao crescente número de depredações ao patrimônio
privado que ocorrem na região nos úl�mos anos, especialmente no entorno da Av. Voluntários da Pátria,
para venda de materiais furtados nos ferros velhos ali localizados. Criar uma avaliação do impacto dessa
a�vidade tende a fomentar melhores empreendimentos na região.

11. Foi proposto, ainda, a redução do valor previsto para dis�nação de área pública de 20%
para 10%, como forma de incen�var ainda mais os inves�mentos da construção civil na região (altera o



caput art. 21 do projeto).

12. Além disso, foi incluído nas competências do Escritório de Gestão e Monitoramento a
definição dos padrões de calçada no 4D, de modo que haja certa unidade entre as vias da região para
melhor iden�fica-la, melhorando o ambiente para o comércio e o turismo.

13. Por fim, foi incluído art. 34-A ao projeto no sen�do de tornar a Rua Almirante Tamandaré e
a Rua Félix da Cunha como vias coletoras, de uso local, ao es�lo boulevard, que compa�bilize o trânsito
de pedestres e automóveis.

14. Portanto, não vislumbramos qualquer impedimento jurídico que possa impedir a
tramitação do projeto e da emenda proposta.

III. CONCLUSÃO

15. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto, da Mensagem Re�fica�va e da emenda 1.

 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 08/08/2022,
às 18:45, 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 0413732 e o código CRC 723EFA4D.

Referência: Processo nº 118.00283/2022-87 SEI nº 0413732

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 nº 270/22 – CCJ con�do no doc 0413732 (SEI nº 118.00283/2022-87 – Proc. nº
0405/22 - PLCE nº 007), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 09 de agosto de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto,
da Mensagem Re�fica�va e da Emenda nº 01 de Relator.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
10/08/2022, às 19:33, 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 0425243 e o código CRC E0911564.

Referência: Processo nº 118.00283/2022-87 SEI nº 0425243

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

EMENDA

EMENDA Nº 01, de Relator, ao Proc. 0405/22 - PLCE nº 007/22

 

 

Art. 1º Inclui, no art. 8º, o inciso XIII e os §§ 1º 2º, conforme segue:

 

“Art. 8º .................................................

..............................................................

XIII - executar serviços de pintura, limpeza e outros reparos ou fornecer a tinta preferencialmente
antipichação aos proprietários ou responsáveis dos imóveis particulares, considerados de Relevante Interesse
para Recuperação da Paisagem, das áreas delimitadas, ou aos permissionários de jazigos considerados como
de interesse de preservação, cuja participação se dará por meio de Termo de Adesão dos interessados.

§1º Para fins do disposto no inciso XIII, serão enquadrados como de Relevante Interesse para Recuperação
da Paisagem os imóveis em áreas assim definidas mediante decreto e cuja revitalização seja imprescindível
para o êxito do Programa, além das seguintes diretrizes gerais:

a. Pedido de adesão feito pelo contribuinte ou permissionário;
b. Compromisso em adotar e manter as cores determinadas para a pintura da fachada e proceder na

pintura conforme as orientações técnicas encaminhadas pelo Município;

§2º Para fins do disposto no inciso XIII, o Município poderá instituir parceria com a iniciativa privada para o
fornecimento das tintas ou outras ações pertinentes, através de instrumento próprio.”

 

Art. 2º, inclui a alínea “r” no inciso I do art. 20, conforme segue:

 

“Art. 20. .................................................

I – ...........................................................



................................................................

r) atividade de ferro velho ou semelhante;”

 

 

Art. 3º Altera a redação do caput do art. 21, conforme segue:

“Art. 21 A destinação de área pública no parcelamento do solo, no valor máximo de 10%, dar-se-á através
do atendimento das als. a e b do inc. I do art. 23 desta Lei Complementar, na forma de terrenos, conversão
em projetos, obras e serviços, bem como em moeda corrente nacional, mediante avaliação urbanística do
impacto da proposta e sua relação com o entorno.”

 

Art. 4º Inclui o inciso IX no art. 29, conforme segue:

 

“Art. 29. ...............................................

..............................................................

IX – Definir os padrões de calçada a serem observados na região.”

 

Art. 5º inclui o art. 34-A, conforme segue:

 

“Art. 34-A Ficam estabelecidas as Ruas Almirante Tamandaré, da altura da Av. Voluntários da Pátria até a
Rua Félix da Cunha, e a Rua Félix da Cunha, da altura da Rua Almirante Tamandaré até a Praça Maurício
Cardoso, como vias coletoras, de uso local, ao estilo boulevard, que compatibilize o trânsito de pedestres e
automóveis.”

 

JUSTIFICATIVA

 

Emendas de relator.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 08/08/2022,
às 18:45, 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 0423762 e o código CRC 2676A68D.

Referência: Processo nº 118.00283/2022-87 SEI nº 0423762

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

