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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 021.00059/2020-39

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Estabelece  medidas  de  proteção  e  segurança
durante  o  período  epidemiológico  do
Coronavírus  (COVID-19)  no  Município  de  Porto
Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Emenda nº 1 ao Projeto de Lei em epígrafe, apresentado pelo Vereador
Aldacir Oliboni.

O Projeto que visa estabelecer medidas de proteção e segurança aos funcionários, usuários, clientes e público
em geral de estabelecimentos comerciais e públicos, bem como em serviços públicos, terceirizados ou
concessionados durante o período epidemiológico do Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto
Alegre,  foi distribuído para este relator, no âmbito desta Comissão, vindo a exarar o Parecer 0138471 que
restou aprovado durante Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo
Sistema de Deliberação Remota, no dia 22 de abril de 2020, nos termos da Certidão 0138515.

Em razão do disposto no inciso VI, do art. 2º da Resolução nº 2.582, de 17 de abril de 2020, que Institui o
Sistema de Deliberação Remota (SDR) na Câmara Municipal de Porto Alegre, o projeto foi encaminhado
para o vereador autor da proposição que, por sua vez, apresentou e emenda para corrigir a
inconstitucionalidade apontada no parecer supracitado, conforme documento nº 0138659, o que fez a
proposição retornar a este relator para parecer.

 Com efeito, a emenda apresentada pelo autor determina a retirada integral do art. 3º do PLL, cujo cuja parte
de dispositivo normativo foi alvo da manifestação de óbice jurídico à tramitação da matéria, no Parecer
0138471, face da indevida ingerência no âmbito da organização e gestão administrativa do Executivo, que
nos levou a apontar os vícios formal e material de inconstitucionalidade, haja vista a desconformidade com as
normas de reserva de iniciativa e princípios constitucionais, pois tal a norma vergastada determinava
obrigações de cunho administrativo ao Poder Executivo, o que incide em violação ao preceito da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre (art. 94, inciso IV) que atribui competência privativa ao Chefe do
Poder Executivo para realizar a gestão do Município.  

No entanto, com a apresentação da emenda nº 1, desde que aprovada em plenário, retira, no meu entender, a
inconstitucionalidade do projeto lei. Como havia manifestado no início do parecer 0138471, o objeto da
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matéria proposta encontra-se consagrada no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem como
no artigo 8º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, além dos artigos 8º, inciso VI e 9º, inciso II,
ambos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que permite ao município, dentro da sua autonomia,
legislar sobre assuntos de interesse local.

Ademais, como exposto no parecer anterior, a Constituição Federal dispõe ser competência comum da União,
dos Estados e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública (arts. 23, inciso II), já que segundo o art.
6º c/c o art. 196, do supracitado Diploma, a saúde é um direito social de todos e dever do Estado, cujos
ditames foram replicados não somente na nossa Constituição Estadual (arts. 13 e 241), mas também na Lei
Orgânica de Porto Alegre (arts. 147, 157 e seguintes). 

Dessa forma, mesmo que o projeto tivesse ter uma conclusão diferente se estivéssemos em situação de
normalidade, já que a proposição estaria violando o princípio da livre iniciativa, um dos fundamentos da
ordem econômica nacional e que é muito caro para este relator, se reconhece, em caráter excepcional, a
possibilidade do projeto prosperar sem óbice jurídico,  pois não mais viola a reserva de iniciativa do Prefeito,
bem como porque o objetivo do mesmo é a preservação da saúde de todos, cuja preocupação do vereador
autor é também de todos nós, especialmente nessa situação de emergência em saúde pública pela qual
estamos atravessando, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que levou a edição de
decretos de calamidade pública, tanto em nível estadual (Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020), bem
como em nível municipal (Decreto nº 20.534, de 31 de março de 2020).

         Diante do exposto, ao analisar os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda nº 1, que, se aprovada em plenário,
afasta a inconstitucionalidade apontada anteriormente ao Projeto de Lei.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 25/04/2020,
às 12:21, 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 0139032 e o código CRC 5B497F88.

Referência: Processo nº 021.00059/2020-39 SEI nº 0139032
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0139032 (SEI nº 021.00059/2020-39 – Proc. nº 0106/20 – PLL nº 047/20), de
autoria do vereador Mendes Ribeiro, 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 06 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: - AUSENTE

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo, em
27/04/2020, às 13:13, 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 0139134 e o código CRC 30DB5FBE.

Referência: Processo nº 021.00059/2020-39 SEI nº 0139134
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