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Sugerem que o Executivo Municipal
formule prometo de lei municipal, em
regime de urgência, nos termos dos ans.
110 e seguintes do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Porto Alegre, para
propor a conversão do Instituto Municipal
de Estratégia de Saúde da Família --
IMESF, Fundação Pública de Direito
Municipal com criação autorizada na Lei
Municipa[ n' ]1.062/2011, em Empresa
Pública Municipal.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Indicação em epígrafe, de
autoria do vereador Roberto Robaina e outros, acerca da conversão do IMESF em
empresa pública municipal.

A vereadora Karen Santos (PSOL) foi designada para elaborar o
parecer nesta Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação em 1 0. 12.201 9.

E o relatório

A Indicação de conversão do IMESF (Instituto Municipal de
Estratégica de Saúde da Família) em empresa pública, proposta por 19 vereadores
de vários partidos de posições amplas do espectro político, apresenta como
justificativa o fato de que o Instituto está em vias de declaração de sua
inconstitucionalidade.

Tendo por base a realidade jurídica que passa o IMESF, os vereadores
proponentes da Indicação apontam a possibilidade da sua conversão em empresa
pública para garantir a regularidade da prestação de serviços de saúde às camadas
populares da cidade, sendo a referida conversão alternativa à sinalização, por parte
do Executivo, de terceirização desse serviço essencial que é a saúde.
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Em relação à possibilidade jurídica da Indicação, lembra-se que
somente por lei uma empresa pública pode ser criada. Nesses termos, a
Constituição da República:

Árt. 37. Á adnlinisíração públicct direta e indireta de qualquer' dos
Poderes da União. dos Estctdos: do Dista'ito Feder'at e dos Municípios
obedecem'ú aos princípios de tegcllidude. intpessoalidade: moraÍidctde:
ptlblicidade e e.ficiê'ncici e. lambént: ao seguinte: (Redução dada pelct
Etttenda Coristitucionclt rt' 1 9: de 1 998)

XIX - sotttente pot' tei esTJecí.fica poderá set cilada atltat'qtlia e
autorizada a instituição de etnpresa pública: de sociedade de econon'Lia

ntista e de fllndclção: cabendo à lei complementar: neste últitno cctso:
delinil as éticas de sua atuaçãol(Redução dada pela Emenda
Constittlcionci[ n' 19: de ]998)

r. }

Átt. 173. RessaÍvctdos os casos pl'evistos tLesla Cortstltuição, a
explorctção direta de alta idade económica pelo Estado só seta pettniticla
quando necessát'ia aos intpetativos du segtlrança nacional ot{ a l elevunte
irtteT'esse coletivo. corifbl'me de.fluidos etn lei.
l$ 1' Á lei estabelecerdt o estatuto jutidico da empresa pública: da
sociedade de econotnict ntista e de salas subsidiárias tIMe explorem
atividade econõn'rica cle produção ou comem'ciatização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo soft'e: (Redução dada pela Entenda
ConstitLLcional n' 1 9. de 1 998}

( )

De forma coerente com a Constituição da República, à Lei Orgânica
de Porto Alegre:

A}.t. 2]. Dependent de Lei específ\ca:
1 - a criação ou extinção de en'tpt'esa públicct. sociedade de econottticí

ntista: atitat' quis ou .ftltLdação pública:

A respeito da origem de prometo de lei para a criação de uma empresa
pública, por modificar a estrutura da Administração, deve ser do Executivo,
também de acordo com a Lei Orgânica do Município:

At-t. 94. Compete pt'ivcltivamente ao PI'eleito: (...)
rll - promover' a iniciativa de plo.fetos de Lei que disponham sobre
a) ct'cação e atltnenío da T'emunerctção de caT'gos, .ft&nções otl etl'tpregos
públicos na adTltinistt'ação di+'eta e autál' qttica:
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b} t'exime .lt4iidico: piovilltento cte cargos: estabilidade e aposeruadoi'ia
dos servidores ptlblicos:
c) ct'cação e está'ultll'anão de secretcllicis e ól'mãos da adlttiYtisttação
públicas

Assim, tem-se por acertado o meio escolhido para a discussão sobre a
criação da empresa pública que venha a substituir o IMESF, qual seja, a Indicação,
tendo em vista que, constitucional e legalmente, cabe ao Poder Executivo a
elaboração de projeto de lei que verse sobre a matéria.

Do ponto de vista do mérito da proposição, adiante-se a concordância
com a Indicação, uma vez que o objetivo do movimento deste Poder Legislativo é
manter a regularidade do atendimento mais básico de saúde e que atum ''na ponta''
do sistema, junto às periferias do Município.

Nunca custa lembrar que a saúde é um direito social fundamental. A
Constituição da República diz:

Al-t. 6' São dil'eixos sociais a educação. a saúde: a alimentação. o
tT'abcllho. a ntot'adia. o transporte. o lazer': ci segurança: a ptevidêncict
socia[. ci pt'oteção à ntatel'cidade e êt infância: cl clssistêncict uos
desampat'idos. na .foltna desta Constittlição. (Redução dada pela
Emendct Constitucional rt' 90: de 20]5)

Da mesma forma, importante salientar que é do Estado a
responsabilidade sobre a saúde da população:

Constituição da República. Alt. 196. .4 saúde é dit'eito de todos e dever
do Estado, gal'artíido medictnte politicas sociais e económicas que t'icem
à t"edição do í'isco de doença e de otlLtos agravos e ao acesso niversul
e igucttitário às ações e serviços pcu'ct sua promoção: ]n'Dicção e
recuperação.

A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre também define que é do
Município o dever de prestar assistência à saúde à população:

SeçãolV
Da Saúde
Art. }57. Á saúde é dilecto de todos e dever do Poder Público. cabendo

ao Mtlnicipio: com a cooperação du União e do Estado: ptovet as
condições indispens(Itveis a sua pl'ontoção: pl'oteção e }' ectlpeiação.
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li I' O dever do f\4unicipio cie gaiantit u sa tde consiste na.Íbl'ntttlação e
lci exectlção de potíticcls econónticas e sociais que visem à eliminação
]os I'iscos de doenças e otül'os agt'avos. bem conto no estabelecintetllo de
condições especí.ficas cine assegtlient acesso t tlivetsal êts ações e elos
sel'viços de sattde. os quais deverão set pl'estcldos 24 (vinte e cluctLlo)
4orcts po} dia. todos os dias. nas ttnidcldes básicas, nas unidades de
pronto atendittlento. nos ceníl'os de atendirllento e nos hospitais.

Aqui, se ressalta que o trabalho hoje realizado pelo IMESF objetiva
principalmente a prevenção de enfermidades, cumprindo, também por isso, o dever
Constitucional do Estado de agir no sentido de reduzir os riscos de doenças, sendo
que a empresa pública que se quer ver criada teria a mesma função social.

Nos termos da Indicação analisada, a empresa pública é uma
alternativa à terceirização dos serviços de saúde. No ponto, a efetivação do direito
à saúde através da administração, ]nesmo que pela administração indireta, tem
preferência em relação a passar para entidades privadas a execução desse direito
social fundamental. Aqui, retoma-se a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

Art. 160. As ações e serviços de sattde são de I'etevância p(tblica:
cabendo ao Mlunicípio fila noltnalização e conta'ole, devendo a execução
sel feita. pre.ferenciatmente: abra'pés de serviços públicos e.
suplemerttcu'n'Lente, utt'avós de ser'Paços de {e} ceia os.

Pelo exposto, há relevância jurídica para a Indicação, a qual apresenta
aspectos constitucionais e legais que fundamentam a instituição de empresa
pública pelo Executivo para prestar os serviços de atenção à saúde da família, do
mesmo modo que a relevância social é nítida, mantendo-se, uma vez aceita a
sugestão pela Prefeitura, a manutenção desse serviço essencial pelo poder público,
cumprindo seu dever constitucional.

Assim, por ser uma Indicação que visa a manutenção da prestação de
serviço público essencial de saúde, manifestamo-nos pela aprovação da Indicação.

Sala de Reuniões, 17 de dezembro de 2019

Relato ra
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Aprovado pela Comissão em {ê3- l?. ./(j

A kt\,'"~
Vereador Dr. GouilaFt -- Presidente

Vereador Roberto Robaina Vice-Presidente

l=,.:
Vereador Pauliilbó''Motora sta
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Vereador Professor Wambert

Vereador Valter Nagelsteín


