
",
•

~

A
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

'.,

,
-'~4G,li ,?
AO: '14

OS.J1.,dt

Of. nO 231/18 - GPC Carazinho, 05 de novembro de 2018

ExcelenUssimo Senhor,

Ver. Mareio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao PL.C nO 003/18

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 Complementar nO

003/18, referente à alteraçóes no Código de Posturas do Município. contido no OP

226/2018, oriundo desse Legislativo, pelas raz6es constantes na Informação n°

"4512018, oriunda da Procuradoria Geral do Município. cópia anexa,

/lklt
/ Pref~ito

WNN.CAR"lJNHO.flS.GOV.BR
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ESTAIlO DO RIO GRANIl[ DO Sl"L
Ml' .•••ICIPIO DE CARAZI"'"0
PROCL"RADORIA GERAL

1

I:.lFOR.\l..\ç.\O L\"1U~f2018

m~:I'ROCl"RAllORIA GERAL

PARA: SECRETARIA i\ll:;,\ICI PAL DAAJ).\1I~ISTR."'Ç.4.0

,\.""1 'TO; PRO.J~:T() DE LEI (:O.\lPLEME:'IOT AR :"/0 0113/18

Prc7udos:

Ao tempo <'In que (I cumprjm~'Tltamos cordialmente. considerando o ProjCl<)de lei
,upral:iladn. de autoria do Vereador I\(J[nar De Andrade, em anexo, informamos o seguinte:

Rdhido Pro;elo de Lei. altem o Código de r,,~tura-, do ;..1unicipio. criando o
Capitulo XXXVIIl.A. to os Artigos In-A. 193.R e IQ.,.C.

Entretanto, entende esta I'rocurndoria_GcmJ.que o artigo lOdo Projeto de Lei n'

003 IX contem um crro f0l111al. IX'is a Lei em questiio vai até o capitulo XXx. vejamos u que ac.luz
o Capiml" XXX da lei lOl1lplelllCn(M nO0),'85:

CAPiTULO XXX - DAS DISPOSiÇÕES TR.""SIIOI(lAS

''''1. 199. Ik'orrid", 6 (",i',1 me<., d3 public3Ç!o ,I•• ta Loi.••. r!o
'eoolhidos peia mHnioip.ljdadr o, ,"cipiem., <nINO'"' d~ li,o que n~"
"bed"'''om a" lipo p"d~ aprovado e o, an"""in, mal Todigído•.

.\ n. 21)11.A, a"",is obr •• irregular., "u contrarias a di'fl'J,iç&O, d'''3 Lei.
I<ra" " praw do 9IJ (novenla) dia. para ;;e'~m r~g"l",il~d ••.. dO\'.ndo a
P''''oir"ra nalifi'á-la, d, im~d ialo.

,\ rI. ~Ol. A muniei paliclad< p",nlO,",'ra <m<ndimonl<l> n",~"á,io,. jun,o '"
;,u'o"d"d", c-d",.ei"n.i •. militare" impr<n",. a".."i",""" do boi",,,, < do
da,,~, r O"ITO', no "olido da mais ampl.1 d,'ulg,ção J", prec.ilos d.,,~
Código,

.>\Tl. 2U2. Ficam rtH'gadas roda, JS Lei, < "'gulomomo, ",i"~nlc, cnm
,<1"'.0 mu",ia. o'" a p", •• nr~""ta,

,~rt. 21)3, Ios,< ('ódi~o <,,"ora ern .igor no clara da .'U" publicaç~o_
r""g.,da, as di'po<iç6es em contrario,

ASSIm. rr~le[Jd~ o :\ohre Vereador. criar {) eapihilo xxxvrn.A. na Lei

'ü'nri""'l'Tl1aJ" nO03,'85. cnlrClanln. r"[..-rida alteraç;;:"" Incon!;tilucionol. por conter til)] erro fomml.

!",:, r,'kriJ~ Lei Complclllc'nrar vai at~ o cap'lulo XXX, e ainda o projelo apresentado nào possui



na ~~'a~In~rua (l numero da referida lei. contomle já apontado allteriomlent~ peja UP\1 atrJl"es da

;~)0,,1],h.,lo n' 1039.'2018. s.cndo assim o PwjNo de LCI ç(>mplcm~ntar nO003í18 (lã" r~"'peila a
,)rd~l~l.:nlf]ológka da Lei ('omplem~mar n° 03'85.

Ad~mais. referido Projdu dc Lei. não <lbcd~~c ao contido no anigo 10_ da Lei
C,-'mpi:mcmur nO95/98, \'ejamus:

"", 10, Os tew" legai, ,,,ilo '''i<ulddos <om om<'n!ânei, do, "gu;m«
princip,o"

I . a un,d",Je b',ica d~ articula(~o <crá o artigo. indiead" pela .bre> ia<ur.o
"-"'1.". sq"ida de ""memçào urdi",1 "o o 0000 ~ cardinal a partir dO'le:

11- '" ani~,,, desd,*,~.r_"'.ão em parilgt'õlfos ou em ;nc;,o" '" parõi',rato,
0'11in,i>o,- m lnri"", em ali""", e as alín"", <m ilens,

111. ," par:ign.fo, >ema r~prc-,;entado> 1"'10 lina) grafico .~', >eguido de
nu'ne"çã" Ordlndl aI<' o n"n<> e '''din.I o pani, d•• I~. utili"'.'ldo',e.
quando e,isl""te >pena., um. a "r'e,,~o "par:igrafo irnico" por cxten"",

IV - ", '''ti,,,, ,"",d" ,epre,entado, pur .Ig'ri,m", rom.n".' . ., alineas por
I~"a, ftI,"ti,eul., c o, i",", por alg.ri;mo, ar,ibk""

v • ~ agrupamento de "rli;;o, pode •.•.e<>n'l<IuirSub,., •••,; o d. Subseções,
• Se,Ao, o de Seções. OCapiluh,: o de Capitul",. <>Título; o de T;tulo,. O
Li,co e o d< Li'TO'.' Pane;

VI o, Clpitulo,. lilul<>s. Livro, e Parte, «do gr.fados em IN""
m,iús<ul", C ídenTifiçad", ror .Igari<mos ",n'dMs. podendo .,,,,,' "Ilim",
de"k,b'Jr_", em Park Ge",) e Pone hp<cial 00 ser 'uoo,vidida, em pari"
~<p"""" <m numeroi ",dinal. por e'tens,,:

VII a., Suo"ç5<" e s',r"" «rão idomifrcada, em olgari'JlI{J' romano,.
graf.das em 1~lf"-Smimi,cula, e PÔ''''> em n"grito ,lU Cata(;lore, que as
"oloquem ~m ",.1" •.

VII) a "ompOSl,;;(l p,"vi,la 1\0 inoi"" V p<>d~râ lambem comp'e<nder
a~rupam~1ll0s em Dispo,i,t"" Pr~limin",e" C ••• i,. Fin,i, O" T'on,ilóri ••
conform •..net~",;rin.

Do ~xposto. Sl;GERE. 1'~la Procmadoria.G~raJ (> veto tNal ao prescnte Proje-tn d.:

I,~j Clllllplr..,.:ntar. por ~nl~ndcr 'In.: o rncsm() C Ill~On,tí!lICi(lllal. rornfcendo a"ím ~ub~idio;; ã

~.~1<'ri<iJJ~Ad",inislrat;\'a Sllp~Tior. "'lllem "aO<:a llil'ili.,e de~l~ ç a de<'isiio pc1" VETO TOTAL

,-'L: Jf'cm ~s;lo da Lei ComJ)knll'ntar nO 004.'17, COnforme artigo 35. *1. da Lei Org<inica :'.luni~;pal

Scndo o 'lu-' tínhamo, pam o llIomento, aprCSentamos as llU,';lIS"kncio;;as ,aud;lçó~s
~~G"~"I(lçamus J dispú,ição para cvellruai~ ~.\clarecim"ntos.

Curazinho. 5 de ll""<:mhm de 2011;.

G""I= l''''tIi"""""O,,'.:'
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Informação nO

Interessado

Consulente,

Destinatário:

Consultor(es)

Ementa

Porto A'egre. 12 de junho de 2018.

1.039/2018

Municlpio de [,.,]- Poder Legislativo.
[... ], [ ... J.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Vanessa Marques Borba e Bartotomê Borba

1. Proposição que objetiva a~erar o Código de Posturas do
MUr'licípio para obrigar os proprietários ou possuidores de
terrenos baldios localizados no perlmatro urbano do mUr'licipio a
os idenlif>car com "placa contendo o número da matricula do
imóvel, nome do proprietário e numero de telelone da fiscalização
municipal".

2. Não vemos óbice legal ou constitucional a apreclaçao do
Projeto de Lei com fundamento no interesse público, pois forrral
e materialmente constitucional. desde que feita a a~eração
sugerida

t: solicitado, através de consulta eletrônica, registrada sob nO

32.65412018. parecer sobre Projeto de Lei sinO. Protocolo nO22320. de auloria do

Vereador [...I. que, conforme sua ementa. "altera o Código de Posturas do Município
de [...l".

Examina a matéria. passamos a opinar.

1. A propOSiçãO. de origem parlamentar, objetiva allerar o

Código de Posturas do Municipio para obrigar os proprietários ou possuidores de

terrenos baldios localizados no perímetro umano do município a os identificar com

.placa contendo o numero da matricula do imóvel, nome do proprietário li! numero de

telefone da fiscalização municipal", matéria que se ajusta a competência legislativa

AvPern~."~,,co,,:x,. - ',"C'Ç.ol~s I e"..•••(.dp"'-fs,,,,,,,,,_.,,,oo"'~,
Po~o ~"">.~/<>S c~p gc"o-<.-",o, i ,I,. w'..•••, <i"m-'~<<:>m!>r

"on" <6"3'"";"'''". '"~,,,\C.">''''.•••,',,:c~-.
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D9ó.de '966----
do Municipio, pois de interesse local obrigar a identificação dos imóveis da sua

circunscrição territorial pelos proprietarios.

2. Regular, também, a inici<ltivaparlamentarda proposiçao,

pois trata de matéria em que essa é concorrente, podendo o processo legislativo ser

deflagrado por quaisquer dos poderes, Executivo ou legislativo. ou pela população.

3. Observa-se,entretanto, que por tratar-se de projeto que

objetiva alterar lei do Município. deve constar na sua parte normativa o número da

referida lei, o que não foi observado pelo proponénle e pOdera ser acrescido através

de emenda modificativa,

4, Sendo assim, feita a altelClçãosugerida no item acima. náo

'lemos õbice legal ou constitucional à apreciação do Projeto de lei com fundamento

no interesse público, pois formal e materialmente constitucional.

São as informações que julgamos pertinentes à consulta
formulada,
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