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Altera a denominação do Capítulo l do
Títu[o V[ e inclui ans. ]7-A, 17-B, 17-C e
]7-D na Leí Complementar n' 284, de 27
de outubro de 1992 - que institui o Código
de Edificações de Porto Alegre --, e
alterações posteriores, acrescentando
normas para a ancorarem de
equipamentos utilizados durante
trabalhos em altura.

Vêm a esta Comissão, para Parecer, o Projeto em epígrah e a Emenda
n' 01, ambos de autoria do vereador Aderi Sell.

A Procuradoria desta Casa (f[s. ]O e ] ]), em exame preliminar,
aduz que o Prometo, em seu aspecto geral, não parece conter manifesta
inconstitucionalidade ou ilegalidade a obstar a sua regular tl-amitação.
ressalvada a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, quanto ao
conteúdo do art. 1 7--D e parágrafo único a Proposição.

Conforme consta na fl. 12, o Autor apresentou a Emenda n' 01.
sanado o apontamento da Procuradoria.

E o relatório

Sendo assim, esta Comissão se manifesta pela inexistência
óbice de naturezajurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda n' 0 ]

de

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 20 1 9



CâmargJWunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' ] 55/19
PLCL N' 009/19

FI. 2

PARECER N' ?W /19 CCJ
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Aprovado pela Comissão em {l/íÀI,Ü19

EMLtCENÇA

Vereador Clàudio Janta

. hÜ,i..,t.,t.kl,L.,Li
Vereador Mandes RibeiroVereador Aderi Self

Q:,:..,J. \ ü,
Ü.o-&nQ. 6.l\

/AT



Câmat3 Municipal
de.Porto '
Aüõêi'õ

PROC. NO 0155/'1 9
PLCL N' 009/19

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

VOTO EM SEPARADO

Altera a denominação do Capítulo l do Título VI e
inclui ans. 17-A, 17-B, 17-C e 17-D na Lei
Complementar n.' 284, de 27 de outubro de 1992 -
que institui o Código de Edificações de Porto Alegre -
, e alterações posteriores, acrescentando normas para
a ancorarem de equipamentos utilizados durante
trabalhos em altura.

Vem a esta Comissão dc Constituição e Justiça prometo de alteração do
Código de Edificações de Porto Alegre. objetivando a inclusão da obrigatoriedade de
pontos de ancoragem como sistema de segurança a serem utilizados durante trabalhos
em altura.

A Procuradoria da Casa (fls. 10-11), exarou manifestação pela

inexistência de óbice jurídico à tramitação da proposta, ressalvada a
inconstitucionalidade formal; por vício de iniciativa. quanto ao conteúdo do art. 1 7-D.

Na mesma linha de entendimento, o Relator da matéria no âmbito desta
Comissão exarou parecer pela inexistência de óbice jurídico.

Assim, sem adentrar no mérito da proposta: apresento voto em separado

pela existência de óbice jurídico.

A matéria objeto de regulamentação está inserida dentre aquelas de
competência privativa da União, qual seja, direito do trabalho. nos termos do art. 22. 1:
da CRFB/88.

Nesse sentido, foi editada a Norma Regulamentadora n.' 35, que dispõe
sobre o trabalho em altura. aprovada pela Portaria n.' 3 1 3. de 23 de março de 201 2. do
Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Ministério da Economia, conforme
reestruturação efetivada pela Lei n.' 13.844, de 1 8 de junho de 2019; que estabelece a

organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.
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O art. 31 da Lei supracitada prevê; em seus incisos XXXll e XXXV a

competência do Ministério para a fiscalização do trabalho e aplicação das sanções

previstas em normas legais ou coletivas; e a segurança e saúde no trabalho.

Diante do exposto: apresento voto divergente, pela existência de óbice de

natureza jurídica, uma vez que a matéria objeto do prometo tem natureza de norma de

proteção do trabalho e, assim, viola a Constituição da República, por tratar-se: como já

destacado; de matéria de competência privativa da União, já regulamentada pelos
órgãos competentes.

Presidente


