
PARECER Nº 138/2019

OBJETOS:
1  -  PROJETO  DE  LEI  SUBSTITUTIVO  Nº03/2019,
DISPÕE  SOBRE  A  COMERCIALIZAÇÃO  DE
COMIDA  E  DE  BEBIDAS  POR  VEÍCULOS
DENOMINADOS  FOOD  TRUCKS  NO  MUNICÍPIO
DE ITAPOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
2  -  EMENDA  LEGISLATIVA  Nº  58/2019,  TIPO:
MODIFICATIVA Nº 01/2019.

Ao  serem  incumbidos  de  analisar  o  projeto  de  lei  substituvo  nº  03/2019,
oriundo do Poder Legislativo, que Dispõe sobre a comercialização de comida e de
bebidas  por veículos  denominados  Food  Trucks  no  município  de  Itapoá  e  dá
outras  providências,  o  qual  deu  entrada  na  casa  e  foi  distribuído  para  análise  das
comissões permanentes no dia 16 de setembro do corrente ano, bem como sua Emenda
Legislativa  nº58/2019,  do  tipo  Modificativa  nº01/2019,  proposta  durante  a  presente
reunião e que altera o Parágrafo Único do artigo 6º do projeto para a seguinte redação:
“Em  eventos  promovidos  ou  apoiados  pelo  Governo  Municipal,  serão  liberados
alvarás conforme a disponibilidade de espaço físico, organização e autorização junto
da Secretaria de Turismo e Cultura, sendo que o alvará diário será emitido pelo órgão
competente no valor estipulado de 30,00(trinta) UPMs(Unidade Padrão Municipal).”.
Os  membros  das  Comissões  Permanentes  reuniram-se  conjuntamente  no  dia  01  de
outubro de 2019, sob a presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido
Projeto  de  Lei,  da  sua  Emenda  Legislativa  nº58/2019,  do  parecer  jurídico  e  parecer
contábil nº250/2019, ambos do Poder Executivo, bem como do parecer jurídico nº 360 do
Poder  Legislativo,  sendo  todos  favoráveis,  passou-se  as  discussões  e  votações  para
emissão do parecer das comissões permanentes.

Nas discussões  tem-se  que,  o  projeto  tem por  objetivo  “...  estabelecer  aos
Food Trucks algumas normas já obedecidas por comércios de alimentos e também
ambulantes, e ao mesmo tempo determinar regras específicas para o segmento, que
inexistiam até então”, assim expressa a Exposição de Motivos do projeto em tela: 

“…  Mesmo  em  casos  nos  quais  Food  Trucks  improvisados  já
operam, toda a comercialização é feita à margem da lei, com base
em  algumas  prerrogativas  e  de  forma  completamente  ausente  de
fiscalização e padronização.
…  este  projeto  de  lei  busca  demarcar  as  condições  de  uso  dos
equipamentos,  a  necessidade  do  termo  de  permissão  de  uso,  as
obrigações  dos  permissionários  e  a  exigência  de  seguir  as
legislações tributárias, sanitárias e ambientais existentes.
Hoje  esta  atividade  é  fonte  de  renda  de  muitas  famílias,  que
vislumbraram na rua a oportunidade de sair da crise e oferecer um
modelo  diferente  de  “restaurante”,  com  contato  direto  com  o
público,  de  baixo  custo,  sem  a  necessidade  de  adquirir  ponto
comercial  ou  outros  encargos,  oferecendo  muitas  vezes  alta
gastronomia com preço acessível.”.

O contador  da prefeitura,  mostrou-se favorável  considerando “que não haverá
impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento de despesas”.
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Fundamenta-se sua legalidade e constitucionalidade, destacando as manifestações
exaradas pelo assessor jurídico do Poder Legislativo, conforme citados em seu parecer:

“… destaca-se que em Projetos de Lei Substitutivo, recomenda-se ao
Poder  Executivo  especificar  na  Proposição  quais  as  alterações  foram
realizadas  no  texto  da  Proposição  de  origem,  para  facilitar  a  análise
jurídica e também legislativa.
… A Proposição, após leitura e análise textual da matéria, s.m.j.,  não
conflita com a competência privativa da União Federal (artigo 22 da CF/
88) e também não conflita com a competência concorrente entre a União
Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).
Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá
(LOM), destaca-se as seguintes disposições:
Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[…] VII  -  dispor sobre a organização,  administração e execução dos
serviços municipais;
[…] XXI - cassar a licença concedida à estabelecimento cuja atividade
venha a se tornar prejudicial à saúde, à segurança, à higiene, ao sossego
e aos bons costumes;
XXII - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e
outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável;
XXIII - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao
exercício de seu poder de polícia administrativa;
XXIV -  fiscalizar,  nos  locais  de  vendas,  peso,  medidas  e  condições
sanitárias dos gêneros alimentícios, observada as legislações federal e
estadual pertinentes;
Assim, em análise das novas disposições do Projeto de Lei Substitutivo
nº 03/2019 ao Projeto de Lei nº 79/2019, após análise e comparação
textual acima, com observância dos Artigos 3º, 4º e 5º, destaca-se que
ambas as Proposições não apresentam ilegalidades. O objeto do texto é
legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames regimentais
da Câmara Municipal de Itapoá.”

Entre  as  discussões,  foi  proposta  a  Emenda  Legislativa  nº  58/2019,  do  Tipo
Modificativa nº01/2019 que MODIFICA o Parágrafo Único do art. 6º do projeto, para
constar com a seguinte redação: 

“Art. 6º […]

Parágrafo  único.  Em  eventos  promovidos  ou  apoiados  pelo  Governo
Municipal,  serão  liberados  alvarás  conforme  a  disponibilidade  de  espaço
físico, organização e autorização junto da Secretaria de Turismo e Cultura,
sendo  que  o  alvará  diário  será  emitido  pelo  órgão  competente  no  valor
estipulado de 30,00(trinta) UPMs(Unidade Padrão Municipal). ”

Desta forma,  após analisadas as normas técnicas  das proposições e  sanadas as
dúvidas,  a  Presidente  prossegue  com  a  deliberação  em  bloco,  do  Projeto  de  Lei
Substitutivo nº 03/2019 e de sua Emenda Legislativa nº58/2019 do Tipo Modificativa
nº01/2019, e os membros da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final,  os
membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de
Orçamento e Finanças e os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência,
manifestam-se  com  PARECER  FAVORÁVEL  ao  Projeto  de  Lei  Substitutivo  nº
03/2019 com sua Emenda Legislativa nº58/2019 do Tipo Modificativa nº01/2019.
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É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 01 de outubro de 2019.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                                Vice-Presidente                             Membro
    [assinado digitalmente]                      [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                               Vice-Presidente                                 Membro
 [assinado digitalmente]                     [assinado digitalmente]                     [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

    José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                    Vice-Presidente                              Membro
     [assinado digitalmente]                        [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente]   

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                Membro                         
 [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente]              [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Pode-se consultar a autenticidade e integridade do documento no site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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