
Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4251 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00085/2020-51

Cria  Programa de  Auxílio  ao  Enfrentamento  da
Crise do COVID19 no Município de Porto Alegre.

Senhor Presidente da Comissão de Cons tuição e Jus ça,

Vem à esta Comissão de Constituição e Justiça, para parecer, o Projeto de Lei do Legislativo em epígrafe e a
Emenda nº 1 de autoria da Vereadora Mônica Leal.

A presente iniciativa visa contribuir no enfrentamento da pandemia, motivando a criação de núcleos onde
possam desenvolver atividades voltadas a arrecadação de cestas básicas, alimentos em geral, medicamentos,
materiais de higiene pessoal e outras necessidades necessárias para o enfrentamento do COVID19.

Determina também a suspensão do crédito tributário por prazo determinado afim de motivar o giro da
economia, ainda que em pequena escala, de maneira a ajudar as comunidades carentes e em vulnerabilidade
social.

Após a apresentação das emendas o processo foi remetido para a relatoria deste Vereador.

É o relatório.

Compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar e emitir pareceres sobre os aspectos constitucional,
legal e regimental das proposições em tramitação na Câmara Municipal.

Embora se reconheça a competência municipal para legislar sobre saúde, bem como a preocupação da autora,
com da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o projeto em análise possui artigos que se configuram
em óbices jurídicos que impedem, nesse momento, a sua tramitação.

Verifica-se que o artigo 1º ao criar o programa de auxilio ao enfrentamento de Crise do COVID19 na cidade
de Porto Alegre, está interferindo na organização municipal e criando obrigações ao Executivo, o que é
vetado pelo ordenamento jurídico.

Desta forma, tem-se a violação do artigo 94, inciso IV da Lei Orgânica do Município, onde é claro a
competência privativa do prefeito de dispor sobre a estrutura, organização e o funcionamento da
administração municipal. Assim, o presente projeto de lei ofende o Princípio Constitucional da Separação dos
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Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

Por fim, a Emenda 1, que trata do artigo 7º do Projeto, que concede a suspensão de crédito tributários
municipais também é inconstitucional.

Não se admite no Ordenamento Jurídico Brasileiro uma lei de origem parlamentar dispor sobre a estrutura, a
organização e o funcionamento da administração municipal, bem como conceder a suspensão dos créditos
tributários municipais.

Assim, vislumbra-se inconstitucionalidade na norma legislativa municipal que, em franco confronto com a
Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do Município, apresenta vício de iniciativa quando da criação do
programa e da concessão de suspensão créditos tributários municipais.

Diante do exposto, conclui-se pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do projeto e da
emenda nº 1.

Sala de Reuniões, abril de 2020.

Vereador Mauro Pinheiro

Relator

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 22/04/2020, às
11:00, 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 0138490 e o código CRC AEB0A913.

Referência: Processo nº 038.00085/2020-51 SEI nº 0138490
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0138490 (SEI nº 038.00085/2020-51 – Proc. nº 0104/20 – PLL nº
045/20),  de  autoria  do vereador  Mauro Pinheiro,  foi  APROVADO  durante  Reunião  Extraordinária  da
Comissão de Cons tuição e Jus ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de abril de
2020, tendo ob do 04 votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO

Vereador Clàudio Janta: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo, em
22/04/2020, às 13:38, 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 0138527 e o código CRC 1A56B90C.

Referência: Processo nº 038.00085/2020-51 SEI nº 0138527
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