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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL "R"'''~t..~
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO' ,;Xl} ....- , ..

Of. n' 302/15 ..GPC Carazinho, 30 de novembro de 2015,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao PLL n' 039/15

Senhor Presidente:

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1', do

artigo 35, da Lei Orgânica do Município, venho apor VETO TOTAL ao Projeto de Lei

n' 039/15, que Revoga o parágrafo 6' do art, 192 da Lei Complementar n' 176 de

2013, contido no OP 232/2015, oriundo desse Legisiativo, pelas razões constantes

na Informaçâo n' 1515/2015, do Departamento Jurídico, cópia anexa,

Atenciosamente,

Prefeito,

DDV
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MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROCURADORlA GERAL

INFORMAÇÃO W 1515/2015

DE: ASSESSOR JURÍDICO DE GOVERNO

PARA: SR. PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: Projeto de Lei 039/15 de autoria do vereador Erlei Vieira
aprovado pelo Legislativo, na reunião ordinária de 23-11-2015, que revogou
O ~ 6' da art. 192 da Lei Complementar n" 176 de 2013.

1.
O dispositivo revogado, contido no ~ 60 do artigo 192 do

Código de Obras tinha a finalidade- de estabelecer distanciamento de seguranç-a
entre um posto e outro além de preservar, especialmente, escolas. hospitais e
similares. Transcreve-se:
'"~ 60 Ter afastamento mínimo de um posto a outro do 500,OOm e de 80,OOm
do terreno de escolas, hospitais ou similares."

2.
É com este fundamento que o Executivo pode vetar, na

íntegra, a Lei aprovada no Legislativo, eis que se trata, essencialmente, de
matéria de interesse local que exige disciplina rigorosa para proteger a
coletividade dos riscos pela eventual contaminação de manmlciais e pela
movimentação de produtos inflamáveis.

Com a supressão do ~ 6° o Legislador optou pela
permissividade O que facilita a determinados empreendedores. mas coloca em
risco a coletividade como um todo.

3.
A nossa Lei Orgânica. ao definir a competência legislativa

da Câmara, assim estabelece:

"Art. 18 compete à Câmara municipal, com sanção do Prefeito, dispor
sobre todas as matérias de competência do Município. especialmellte sobre:
.; .

/, ~ .. .

l/XXII disciplÍl:l~r a localização de substâncias potencialmente perigosas à
~.,.,,/' população e a~ meio ambiente.
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A Lei Orgânica estabelece uma responsabilidade para o
legislador. Lhe é atribuída a função de proteger a população e o meio ambiente.
jamais de suprimir normas que disciplinem essa proteção.

O fato de existirem outros dispositivos legais estaduais ou
federais não impede o Município de legislar, concorrentemente. sobre a matéria.
No artigo 30, I e 11,da Carta Magna está clara a competência do Município: " I
Legislar sobre assuntos de interesse local; 11 suplementar a legislação
federal e estadual no que couber".

Matéria específica já foi objeto de decisão junto STF no
Recurso Extraordinário nO 204187:

'4Lei municipal que fIXa distanciamento mwuno entre
postos de revenda de combustíveis, por motivo de segurança: Legitimidade
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal" (Santa Catarina).

"Postos de gasolina. Atividade de alto risco que justifica
o prudente distanciamento. na mesma área geográfica de estabelecimentos
congêneres. Inexistência de inconstitucionalidade." (Belo Horizonte fl.fG).

4.
Cabe ainda registrar que o Código de Posturas do

Município, Lei Complementar nO 03 de 1985. cujo artigo 124. letra 'B' foi
alterado através da Lei Complementar nO 151 de 24 de maio de 201L dá
autonomia aos órgãos regulamentadores. ou seja, ao Município. para disciplinar
as distâncias:

"Art. 124
b) afastamento mmuno entre um posto e olltro e em relação a
estabelecimentos de ensino, hospitai.'! e casas de saúde conforme exigência.'!
dos órgãos regulamentadores, e distância de 10 In (dez mefro!<.)de qualquer
residência familiar, distância esta medida a partir dos bicos de abastecimento
de veículos e do bocal de carregamento dos tanques de estocagem."

Importante salientar o risco de decisões funcionais que,
pelo dispositivo, teriam autonomia para estabelecer distâncias em cada caso e a
necessidade da fixação dessas distâncias em lei para assegurar padrão de
procedimento dos órgãos municipais.

Por essas razões esta Assessoria CONCLUI:
É INDISPENSÁVEL'\ A MANUTENÇÃO DO

DISPOSITIVO REVOGADO: (~.6""d<iartig"ll92 da Lei Complementar n"
176 de 2013), IMPONDO~.<;E;'NESTA'F.<\SE, () VETO DO PREFEITO.

0ír;zinho. 30 de/novembro de 2015

( í~
( , ÁlVaro MoiSés Sana
',' ~-"'-'\"-J.~r'
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