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PARECERN'02P/19 CEDECONDH

Inclui os rodoviários do Município de
Porto Alegre no grupo prioritário de
vacinação contra o vírus influenza.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Paulinho Motorista.

A Procuradoria da Casa, em Parecer Prévio (fl. 06), opinou
favoravelmente, manifestando que: ''há previsão legal para atuação do legislador
municipal no âmbito da matéria objeto da proposição. Contudo, por força do
disposto no artigo 3' da Lei ' 6.259/1975, compete ao Ministério da Saúde elaborar
o Programa Nacional de Vacinações e definir as vacinações de caráter obrigatório
(art. 3') - o conteúdo normativo do prometo de lei, vénia concedida, incide em
violação à norma federal e extrapola do âmbito de competência municipal"

Em seguida, a maioria presente dos membros da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) acompanharam o voto do Relator no Parecer n' 3 1 1/1 7
(fls. 07-08) concluindo pela "inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Projeto''. Ato contínuo, contrariamente, a maioria dos integrantes da
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL (CEFOR) votaram
com o Relator, no Parecer n' 076/18 (fls. 12-13), concluindo pela ''rejeição do
Prometo''. Já a maioria presente dos membros da Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação (CUTHAB) seguiu o Parecer n' 048/]8 (f]s. ]5-]6),
manifestando-se pela ''aprovação do Prometo"

Na sequência, o presente Prometo foi encaminhado à CEDECONDH,
sendo solicitada diligência, pedindo ao ''Executivo Municipal para que se manifeste
quanto a viabilidade do Prometo''. Em resposta, descreveu-se que: "as determinações
referentes ao público alvo para a vacinação contra a Influenza são determinadas pela
União, especificamente através do Ministério da Saúde (MS), pelo Programa
Nacional de Imunizações/Ministério da Saúde. Neste sentido, não compete ao
Município modificar as diretrizes e regras estabelecidas pelo MS referentes à
campanha vigente. Ademais, o presente Projeto de Lei acarretará custos ao erário,
uma vez que tais vacinas deverão ser adquiridas pelo Município, o que implica na
inconstitucionalidade formal da suposta norma, se aprovada pela Câmara de
Vereadores'q
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Ato contínuo, designou-se como Relator o vereador que este subscreve

É o relatório, sucinto.

Acompanhando os posicionamentos favoráve
pela aprovação do presente Prometo de Lei
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