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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 029/2020
Senhor Presidente;
Senhores(as) Vereadores(as):

I – RELATÓRIO
Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 029/2020, que nomina ruas do Município de Picada Café/RS.
É o breve relatório.
II - PARECER
Inicialmente, observa-se, quanto à competência, o atendimento ao disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal. Verbis:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Adiante, observa-se que o projeto de lei em tela busca alinhamento e observância à Lei Federal n. 13.913, de 25 de novembro e 2019, que de sua vez alterou a Lei Federal n. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, passando a assim dispor:
Art. 1°  Esta Lei altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.
Art. 2º  O art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.4º....................................................................................................
III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.
(Grifos do signatário).
O objetivo do legislador federal claramente foi o de sabatinar legalmente situações já consolidadas e muito frequentes em municípios percorridos por rodovias federais, que formaram-se no seu entorno e possuem, de longa data, construções que avançam sobre a área non aedificandi, sem prejudicar, contudo, o livre percurso da via.
Importante notar que a faixa de domínio permanece sendo de 15 (quinze) metros, reduzindo-se, apenas, a faixa de área não edificável.
Efetivamente, conforme se verifica da leitura do dispositivo acima transcrito, a adequação passa pela aprovação de lei municipal.
Sob o aspecto jurídico/formal, portanto, não há qualquer óbice constitucional ou legal para a regular tramitação do presente projeto de lei.
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
ISSO POSTO, face a inexistência de óbices constitucionais ou legais, não se vislumbra impedimento a REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI.
É o parecer opinativo.
Picada Café, 07 de maio de 2020.



Rodrigo Fernando Schoeler Spier
OAB/RS 70.421


