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CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR
CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230
E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br

PARECER JURÍDICO nº 062/2020

Senhor Presidente;
Senhores(as) Vereadores(as):

I – RELATÓRIO
Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 062/2020, que institui a declaração municipal de direitos de liberdade econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e dá outras providências, comumente conhecida como Lei da Liberdade Econômica.
É o breve relatório.
II - PARECER
Inicialmente, cumpre observar que a presente lei não fere o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
Soma-se a isso o advento da Lei Federal 13.874/2019, que assim dispôs:
Art. 1º  Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.
(...)
§ 4º O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei constitui norma geral de direito econômico, conforme o disposto no inciso I do caput e nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24 da Constituição Federal, e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos termos do § 2º deste artigo.
(Grifo do signatário). 
Por se tratar, portanto, de norma geral de direito econômico, cabe à União dispor sobre as normas gerais e, efetivamente aos Municípios, de forma concorrente e no que lhes couber, a sua regulamentação local, em estrita observância, também, ao contido no art. 30, inciso III, da Constituição Federal.
A Lei Federal 13.874/2019 – Lei da Liberdade Econômica e que estabeleceu as diretrizes gerais, trata da desburocratização no processo de abertura e encerramento de empresas, estabelecendo a desnecessidade de autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica.
Não obstante, portanto, o presente projeto de lei alinhar-se às exigências e diretrizes gerais da esfera Federal, note-se que o Executivo Municipal ainda deverá regulamentar as atividades reputadas como de baixo e médio risco, o que inclusive já refere na justificativa ao presente. 
Não se vislumbra, portanto, impeditivos de ordem constitucional ou infraconstitucional para a submissão do presente projeto de lei ao crivo desta Casa Legislativa. 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
ISSO POSTO, face a inexistência de óbices, opina o signatário pela REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI.
É o parecer opinativo.
Picada Café, 04 de setembro de 2020.
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