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DA COMISSZO DE CONSTITUIÇn 
E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI NP. 425/97. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador 
Henrique Pacheco, que visa dispor sobre a permiss'ão de 
uso dos logradouros pkIblicos por particulares, para 
comercializaç'ão de flores. 
De acordo com o projeto, o Executivo definirá 400 bicais, 
ao longo das vias 	páblicas e praças, 	onde ser ao 
construídos quiosques destinados 	ao comércio, 	pela 
iniciativa privada, de flores em vaso e a granel; caberá 
aos permissionários a construç'ão dos referidos quiosques; 
dar-se-á preferência no processo seletivo às entidades de 
caráter filantr6pico e assistencial; cada quiosque deverá 
estar localizado a no mínimo 300 (trezentos) metros de 
outro quiosque ou floricultura já existente; caberá ao 
Poder Executivo padronizar os quiosques, assim como as 
formas de exposiefão dos vasos e das flores; deverá ser 
garantida a circulaço dos pedestres nas calçadas. 
A propositura disciplina um regime de permiss'ão de uso de 
bem páblico. N"ão invade atribuiç"ão do Executivo, eis que 
embora o ato administrativo que formaliza a permiss'âo 
seja ato unilateral e discricionário do Prefeito, este 
deve--se pautar pelos limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei na sua concesso. Este é o caso, por exemplo, da 
Lei nfi 10.672/86 7  que dispe sobro a instalaço de bancas 
de jornais e revistas em logradouros pilblicos, alterada 
pela Lei ng 10.875/90, a qual ressaltamos teve origem em 
projeto de autoria do Legislativo. 
Por se tratar de matéria sujeita ao qu6rum de maioria 
simples para deliberaç'ão, é dispensada a votação em 
Plenário, 	cabendo 	tal 	prerrogativa 	às 	Comisses 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno 
desta Casa. 
A matéria n'ão encontra6b:i

.grigthfl 2P 	mia estando 
amparada nos arts. 13, I; ; , caput , e 11.4, odos da 
Lei Orgânica do Município. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 

No entanto, visando adaptar 
elaboraç"ão 	legislativa, 
substitutivo: 
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Art. 12 - 	A insta laço dos quiosques destinados sa 
comercializaço de flores em logradouros piiblicos somente 
se dará, mediante permiss'ão de uso, em locais previamente 
designados pela Prefeitura, na forma desta Lei. 
Art. 22 - O Executivo definirá 400 (quatrocentos) locais, 
ao longo das mias e praças do Município, onde ser2io 
construídos quiosques destinados especificamente ao 
comércio, pela iniciativa privada, de flores em vaso e a 
granel. 
Çà 12 - A construço dos quiosques prevista no "caput" 
deste artigo caberá aos permissionários e devero ser 
padronizados, assim como as formas de exposiç'ão dos vasos 
e das flores. 
22 - A padronizaç'ão a que se refere o parágrafo 

anterior deverá respeitar a manutenç'ão da livre 
circulaç"ão dos pedestres nas.calçadas. 
32 - O Poder Piiblico Municipal, na concesso das 

permissi;es a que se refere esta Lei dará preferência, 
sempre que possível, âs entidades de caráter filantr6pico 
e assistencial que desejarem se utilizar desses pontos de 
venda para financiamento de suas atividades. 
5 42 - Deverá ser obedecida uma distância mínima de 300 
(trezentos) metros entre os quiosques ou floriculturas. 
Art. 39. - As despesas decorrentes da execuç"ão desta Lei 
correro por conta das dota0.ies orçamentárias pr6prials, 
suplementadas se necessário. 
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaço, revogadas as disposiç2ies em contrário. 

Sala da ,omiss"ão de 1onstituic4o e justiça 
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