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

Telefone: (51) 3220-4209 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 197.00670/2022-44
INTERESSADO:
  

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA E
URBANISMO

 

PARECER CONJUNTO Nº          /22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH

AO PROJETO E A EMENDA DE RELATOR Nº 01

 

 

Inclui parágrafo único no art. 1º da Lei nº 11.233, de 22 de março de 2012, excetuando da proibição de
cobrança o banheiro localizado em espaço público no Município de Porto Alegre que tenha sido
desestatizado mediante consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada ou qualquer outro
instrumento ou forma de avença similar com o Poder Público.

 

 

         Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador
Ramiro Rosário, inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 11.233, de 22 de março de 2012, excetuando da
proibição de cobrança o banheiro localizado em espaço público no Município de Porto Alegre que tenha sido
desestatizado mediante consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada ou qualquer outro
instrumento ou forma de avença similar com o Poder Público.

 

         O parecer da Procuradoria observou óbice jurídica para a tramitação da matéria, em síntese por (i)
entender que a própria lei que se pretende alterar é inconstitucional e; (ii) por entender que haveria uma
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quebra isonomia com relação aos entes privados, tendo em vista que a exceção proposta se aplicaria somente
aos espaços públicos que tenham sido objeto de alguma iniciativa de desestatização.

 

         O projeto correu as Sessões de Pauta, sendo encaminhado para parecer das Comissões Permanentes da
Casa.

 

         Em atenção ao parecer da Procuradoria da Casa, foi apresentada a Emenda de Relator nº 01, que visa
incluir os privados na exceção proposta e sanar eventual violação ao princípio da isonomia.

 

         É o relatório.

 

         Primeiramente, imperioso observar o escopo de competência da Comissão de Constituição e Justiça
que, nos termos do art. 36, I, do Regimento Interno, se restringe aos aspectos constitucionais, legais e
regimentais das proposições. Nesse sentido, destaca-se que a proposição tramitou de forma ordinária pela
Casa, seguindo o processo legislativo regimentalmente estabelecido.

 

         Em síntese, a proposição visa instituir uma exceção ao comando estabelecido pela Lei 11.233, de 22 de
março de 2012, a fim de permitir que banheiros que tenham sido objeto de processos de desestatização
possam ter cobranças pela sua utilização.

 

         Por oportuno, colaciona-se a integralidade da referida legislação:

 

LEI Nº 11.233, DE 22 DE MARÇO DE 2012

 

PROÍBE A COBRANÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS EM ESTÁDIOS ESPORTIVOS, TERMINAIS
RODOVIÁRIOS, TERMINAIS METROVIÁRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Faço saber, no uso das atribuições que
me obriga o § 7º do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que a Câmara Municipal
aprovou e eu promulgo a Lei nº 11.233 de 22 de março de 2012, como segue:

 

Art. 1º Fica proibida a cobrança para u�lização de banheiros em estádios espor�vos, terminais
rodoviários, terminais metroviários e espaços públicos no Município de Porto Alegre.

 

Art. 2º Os banheiros a que se refere o art. 1º desta Lei deverão:

 

I - estar instalados em locais de fácil acesso, em áreas des�nadas ao público;

 

II - possuir sinalização visual de sua localização; e

 

III - atender às exigências de higiene.
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Art. 3º O Poder Execu�vo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de sua publicação.

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

         Não há dúvidas que o Município é competente para legislar sobre a matéria, seja pelo manifesto
interesse local (Art. 30, I, CF) ou seja pelo fato de a proposição ter por objetivo alterar lei municipal vigente.
No que concerne a origem da proposição, a Procuradoria apontou “possível vício de origem”, tendo em vista
a competência do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre os espaços públicos municipais, conforme
estabelece o art. 94, XII, da Lei Orgânica do Município.

 

         Entretanto, como também reconheceu a Procuradoria, a própria Lei nº 11.233/12 teve origem
parlamentar. A referida lei decorreu do PLL nº 23/08, de autoria do Vereador Alceu Brasinha.

 

         Nesse sentido, em se tratando de uma legislação positivada do Município, não cabe a esse Relator-
Geral pressupor a sua inconstitucionalidade, mas sim, tão somente, analisar a proposição que está posta para
Parecer conjunto das Comissões Permanentes da Casa. Assim, tratando-se de instrumento normativo cogente
e que teve a sua origem no legislativo, não há como obstar parlamentares de aperfeiçoarem a referida norma,
ao menos até que seja declarada eventual inconstitucionalidade por parte do judiciário gaúcho.

 

         Ainda, quanto ao apontamento sobre quebra de isonomia com relação aos entes privados na redação
original do PLL 250/22, assiste razão o Procurador. Não há razão para permitir que um concessionário do
Município, por exemplo, possa cobrar pela utilização dos banheiros enquanto os entes privados ficam
sujeitos a um regramento mais restritivo.

 

         Justamente por isso, apresentei a Emenda de Relator nº 01, que inclui os espaços privados na exceção à
vedação de cobrança para utilização de banheiros em estádios esportivos, terminais rodoviários, terminais
metroviários e espaços públicos no Município de Porto Alegre. Ainda, cabe salientar que a emenda inclui
uma condicionante à exceção proposta, de modo que só poderá realizar a cobrança aquele que disponibilizar
sanitários também na modalidade gratuita.

 

         Outrossim, sanados os vícios apontados pela Procuradoria da Casa.

           

         Por fim, por se tratar de um Parecer conjunto das Comissões Permanentes da Casa, impõe-se a análise,
ainda que breve, do mérito da proposição. Se mostra acertado o entendimento do Autor, no sentido de que a
atual legislação impede a adoção, por parte do Executivo – que é o gestor democraticamente eleito para
determinar as políticas públicas – de modelos de desestatização e gestão dos bens dos municipais.

 

         Ainda assim, é compreensível a sensibilidade do tema, tendo em vista que esse é o único espaço que
algumas pessoas possuem para acessar os sanitários. Entretanto, com o advento da Emenda de Relator nº 01,
que estabelece que a cobrança só poderá ocorrer se for disponibilizado sanitários na modalidade gratuita,
parece-me sanado eventual prejuízo social que a proposição pudesse vir a ensejar.
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         Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda
de Relator nº 01 e, no mérito, pela suas aprovações.

 

 

         Sala de Reuniões Virtual, 29 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 30/11/2022, às
01:36, 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 0472738 e o código CRC 886D9D95.

Referência: Processo nº 197.00670/2022-44 SEI nº 0472738

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) 3220-4209 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA (DE COMISSÃO)

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1º do PLL 250/22, passando a constar o que segue:

 

"Art. 1º  Fica incluído parágrafo único no art. 1º da Lei nº 11.233, de 22 de março de 2012, conforme segue:

'Art. 1º  ......................................................................................................................

Parágrafo único.  A vedação prevista no caput deste artigo não se aplica ao banheiro localizado em espaço
público no Município de Porto Alegre que tenha sido desestatizado mediante consórcio, convênio,
concessão, parceria público-privada ou qualquer outro instrumento ou forma de avença similar com o Poder
Público, bem como em banheiros localizados em estabelecimentos privados, contanto que, em ambas as
hipóteses, seja disponibilizado sanitários na modalidades gratuita.' (NR)"

 

 

Justificativa

 

            A presente alteração visa sanar apontamento da Procuradoria da Casa quanto a eventual quebra de
isonomia entre os espaços públicos, que foram objetos de desestatização, e espaços privados na redação
original. 

 

Porto Alegre, 29 de novembro de 2022.

 

__________________________
Vereador Felipe Camozzato

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 29/11/2022, às
18:46, 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 0472724 e o código CRC 8BFC8AE1.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 197.00670/2022-44 SEI nº 0472724
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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) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 097/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no
doc 0472738 (SEI nº 197.00670/2022-44 – Proc. nº 0500/22 - PLL 250), de autoria do vereador Felipe
Camozzato, foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão
de Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de
novembro de 2022.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 de Relator-Geral e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01 de
Relator-Geral.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

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: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: CONTRÁRIO

Vereadora Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO
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Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: CONTRÁRIO

Vereador Kaká D'Ávila: NÃO VOTOU

Vereadora Laura Sito: CONTRÁRIO

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
01/12/2022, às 14:43, 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 0473956 e o código CRC 5D79EBF0.

Referência: Processo nº 197.00670/2022-44 SEI nº 0473956

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

