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PARECER Nº
PROCESSO Nº: 038.00085/2020-51

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

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.
O parecer inicial deste relator foi pela existência de óbice de natureza jurídica, ao artigo 1º que criou o
programa de auxilio ao enfrentamento COVID 19, bem como concedeu a suspensão do crédito tributário.
Ao ser relatada nesta Comissão, o parecer foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão
de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de abril de 2020, tendo
obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS.
Considerando que a CCJ aprovou parecer no sentido da existência de óbice jurídico para a tramitação da
matéria, foi encaminhada a presente proposição, para eventuais emendas corretivas, nos termos do disposto
no art. 2º, inc. VI, da Resolução nº 2.582/20, pelo prazo de 24 horas.
Apresentada as emendas corretivas, o projeto retornou ao relator para novo parecer.

É o relatório.
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Não se discute a competência da Câmara Municipal em legislar sobre assunto de interesse local e sobre
qualquer assunto de interesse público, aplicando-se o princípio constitucional da “autonomia municipal”.
Denota-se a existência de óbice de natureza jurídica ao artigo 1º do Projeto, que, quando da apresentação da
emenda, a meu ver, permanece com o óbice, senão vejamos:
Art. 1º Fica criado o Programa de auxílio ao enfrentamento da crise do novo coronavírus, Covid-19,
no município de Porto Alegre, cujo obje vo é a promoção de ações que mi guem os efeitos
prejudiciais na sociedade, em especial, nas comunidades carentes e em situação de vulnerabilidade
social, tanto no fornecimento de cestas básicas e materiais de higiene e fomento ao emprego,
mediante par cipação dos poderes municipais e da sociedade civil e u lização de estruturas já
existentes.
Parágrafo único. O programa será por prazo determinado e deverá atender as normas sanitárias
vigentes ao novo coronavírus, Covid-19 e ao Decreto Municipal nº 20.534, de 31 de março de 2020.

Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a autora exacerba a sua prerrogativa de legislar, interferindo
demasiadamente na gestão municipal, quando da criação do Programa de Auxílio ao enfrentamento da crise
do novo COVID 19.
Diante do exposto, a relatoria mantém o parecer pela existência de óbice de natureza jurídica para
tramitação do projeto.

Sala de Reuniões, abril de 2020.

Vereador Mauro Pinheiro
Relator
Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 27/04/2020, às
09:04, 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 0139074 e o código CRC B3FEB71F.
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CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer 0139074 (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
Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 27 de abril de 2020, tendo
obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: - AUSENTE
Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO
Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL
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
27/04/2020, às 13:14, 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 0139133 e o código CRC DC78FE13.
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