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PARECER COSMAM

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO (SEI Nº 210.00119/2021-77)

 

 

PROPONENTE: VEREADOR JONAS REIS (PT)

ACEITANTE: EXECUTIVO MUNICIPAL

 

 

RELATÓRIO

 

            O Vereador Jonas Reis (PT), usando da faculdade que lhe confere o artigo 96, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Porto Alegre, propõe no Legislativo Municipal com endereçamento ao Executivo, a
presente indicação.

            Trata-se de sugestão ao chefe do paço municipal para que solicite ao Ministério da Saúde o envio da
Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para atuar no atendimento do Covid-19 na capital.

            O projeto chega à esta Comissão especializada para parecer jurídico acerca da sua viabilidade.

            É o relatório.

 

MÉRITO

 

            A falta de profissionais na área da saúde para atuação na linha de frente tem sido um desafio para a
Administração Municipal, mormente pela burocratização do processo de seleção e contratação destes
profissionais.

            Tem-se, contudo, outros entraves, que contribuem para a demora, como a disposição orçamentária, a
qualificação profissional, treinamento etc..

            Este Vereador, inclusive, atento a tal necessidade, sugeriu ao Executivo Municipal (processo SEI nº
220.00029/2021-76), que se realizasse um processo seletivo simplificado, em caráter emergencial, para
contratação de profissionais da área da saúde, aos moldes do que foi feito com a contratação dos profissionais de
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auxiliar de limpeza, cozinheiro e auxiliar de cozinha, cuja entrega de documentos deu-se no Ginásio Tesourinha.
Sugeriu-se, até mesmo, a convocação emergencial de funcionários efetivos do quadro que estivessem afastados
ou cedidos, desde que o afastamento não fosse por motivo de doença, para a linha de frente no combate ao
Covid-19.

            Nesta entoada, não há como discordar da proposição realizada pelo nobre Vereador, cabendo a este
parecerista, tão somente, a análise de óbice jurídico a tal sugestão.

            A Força Nacional do SUS (FN-SUS) foi instituída pelo Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que tem por finalidade a disponibilização de equipes para a execução de medidas de prevenção, assistência
e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população, conforme dispõe o artigo
12, do referido diploma legal.

            Referido programa vem associado a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, que ocorre sempre que a situação demande o emprego de medidas urgentes de prevenção, controle e
contenção de riscos, assim como danos e agravos à saúde pública (art. 2º, Decreto nº 7.616/2011).

            Para requerer auxílio do programa, o ente federado deverá comunicar o Ministério da Saúde da intenção,
para celebração de termo específico, onde ficam estipulados as diretrizes e os critérios do programa (art. 13).

            O Decreto instituindo o estado de calamidade pública decorrente do surto do coronavírus ainda vigora no
país e no estado, e o avanço das pessoas com sintomas graves, sobretudo a dificuldade respiratória, está
ultrapassando a capacidade dos postos de atendimento e hospitais da cidade, e percebemos que, a abertura de
novos leitos, somada a maior mão de obra, reduziria as filas de espera e a superlotação.

            Há, no caso, verdadeiro dano e agravo à saúde pública, de modo que, por essa razão, não vemos óbice
jurídico a tal proposição.

 

CONCLUSÃO

 

            Ante o exposto, a opinião é pela aprovação da indicação.

 

Porto Alegre, 12 de março de 2021.

 

Vereador Jessé Sangalli
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Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 12/03/2021, às
20:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0215646 e o código CRC 6896C011.

Referência: Processo nº 210.00119/2021-77 SEI nº 0215646

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 006/21 – Cosmam – contido no doc 0215646 – (SEI nº 210.00119/2021-77 –
Proc. nº 0204/21 – IND 020/21), de autoria do vereador JESSÉ SANGALLI, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de março de 2021, tendo obtido 5 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação.

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou)

• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
23/03/2021, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0218146 e o código CRC 824A700C.

Referência: Processo nº 210.00119/2021-77 SEI nº 0218146

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

