
      

 

 

  

 

 
 

 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

Matéria: Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020  

 

Objeto: Inclui, onde couber, novo Capítulo e artigos ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 - Código de Posturas e de Convivência Cidadã do município de 

Flores da Cunha. 

 

Pela presente Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 encaminhada pelo Vereador Sr. Angelo Boscari Junior, busca 

incluir, onde couber, novo Capítulo e artigos ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020 - 

Código de Posturas e de Convivência Cidadã do município de Flores da Cunha. 

Conforme a exposição de motivos, esta subemenda tem como objetivo 

recepcionar no projeto do novo Código de Posturas os dispositivos que garantam o 

atendimento prioritário em todos os estabelecimentos privados comerciais, prestadores de 

serviços, instituições financeiras e similares, situados no município de Flores da Cunha, às 

pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às 

gestantes, às lactantes, e às pessoas acompanhadas com crianças de colo, conforme 

estabelecido pelas Leis Complementares 148/2019 e 155/2019, que não foram incluídos no 

projeto. 

Preliminarmente, no que diz respeito à competência Municipal, o Poder 

Executivo encontra respaldo no artigo 30, I, da CF, os quais garantem sua autonomia para 

dispor sobre assuntos de interesse local, em destaque: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

 

Com relação à iniciativa, a proposição se mostra dentro dos ditames legais 

conforme previsto no art. 46 da Lei Orgânica Municipal e sem ferir o entendimento adotado 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 878.911/2016, 

tendo como relator o Ministro Gilmar Mendes. Ademais, sendo o Código de Posturas 

considerado uma Lei Complementar, conforme previsto no artigo 41, parágrafo único, inciso 

III, a presente emenda também deverá seguir o mesmo rito de aprovação de maioria absoluta. 

Quanto ao conteúdo normativo da proposição analisada, cumpre salientar que a 

regulamentação da assistência aos idosos, à maternidade e aos excepcionais, ou tudo que lhes 

apresenta um acréscimo de direitos, está prevista na Lei Orgânica Municipal como sendo um 

dos princípios basilares da família, da educação, da cultura, do desporto e do lazer, conforme 

o capítulo III, artigo 161, parágrafo 2º. 

 



      

 

 

  

 

 
 

 

Por fim, a subemenda à emenda postulada vai ao encontro dos ditames da Lei 

Orgânica Municipal, buscando efetivar o cumprimento do texto normativo que irá 

regulamentar as normas de conduta o âmbito local. Quanto ao julgamento do mérito da 

proposição incumbe aos Edis analisarem a viabilidade e aprovarem a inclusão de novo 

capítulo e artigos onde, em análise posterior, melhor se mostrar pertinente. 

Em face ao exposto e aos aspectos analisados, a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final emite PARECER FAVORÁVEL à tramitação da Subemenda nº 01 

à Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

 

 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 02 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Vereador Luiz André de Oliveira 

Relator  

 

 

 

 

Vereador Diego Tonet           Carlos Roberto Forlin 
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