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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
Telefone: (51) 3220-4299 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/
PARECER Nº
PROCESSO Nº: 038.00088/2020-94
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Ins tui o Programa de Proteção dos integrantes
de tripulações de transporte público cole vo e
individual de passageiros durante a epidemia de
coronavirus no Município de Porto Alegre e dá
outras disposições.
Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, apresentado pela Vereador Mônica Leal, bem
como as Emendas nºs 1 e 2, ambas de autoria do Vereador Professor Alex Fraga.
O Projeto de Lei visa instituir o Programa de Proteção dos integrantes de tripulações de transporte público
coletivo e individual de passageiros durante a epidemia de coronavirus no Município de Porto Alegre, para o
fim de obrigar o uso de máscaras ou protetores de rosto durante toda a jornada de trabalho, bem como tem
por escopo proibir o transporte de passageiros que não estiverem usando máscaras, sob pena de sanções
administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação.
A Emenda nº 01 (documento 0138982), de autoria do Vereador Prof. Alex Fraga, tem por objetivo alterar o
art. 2º da proposição, no sentido de que a tripulação do transporte público coletivo fornecerá máscaras ou
protetores faciais aos passageiros que não as possuírem.
Quanto à Emenda nº 02 (documento 0138983), também de autoria do Vereador Prof. Alex Fraga, visa incluir
dispositivo normativo no PLL, a fim de obrigar que os veículos de transporte público coletivo e individual de
passageiros circulem com as janelas abertas durante a epidemia de coronavírus.
Registro, ainda que foram apresentadas mais duas Emendas, de autoria da Vereadora Cláudia Araújo, objeto
dos documentos nºs 0139007 e 0139008, que, no entanto, não foram recebidas tendo em vista que foram
protocoladas fora do prazo comum de 24 (vinte e quatro) horas para a sua apresentação, conforme explicitado
no documento 0139010.
É o relatório, sucinto.
Inicialmente, cumpre frisar que o Projeto de Lei apresentado deve ser examinado pela CCJ, por força do
artigo 36, inciso I, alínea “a”, do Regimento da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, combinado
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com o art. 2º, inciso IX, alínea “a”, da Resolução nº 2.582, de 17 de abril de 2020, que instituiu o Sistema de
Deliberação Remota (SDR), na Câmara Municipal de Porto Alegre.
Como dito, a proposição tem por escopo de compelir o uso de máscaras ou protetores de rosto dos integrantes
pelas tripulações de transporte público coletivo e individual de passageiros durante a epidemia de
coronavirus, bem como proibir o transporte de passageiros que não estiverem usando máscaras, sob pena de
penalidades administrativas, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação, além de dar outras
providências.
Antes mesmo de adentrar no estudo técnico mais aprofundado da matéria, o projeto de lei, bem como as suas
emendas, encontram-se prejudicados por força do art. 195, inciso I do Regimento da Câmara Municipal de
Porto Alegre.
A mácula de prejudicialidade que paira sobre o PLL decorre da existência anterior de projeto de lei que
tramita nesta Casa Legislativa sobre a mesma matéria.
No caso, o PLL em comento teve o seu processo público gerado em data de 22.04.2020, conforme consulta
de andamento processual realizado no SEI. Porém, em data de 19.04.2020, o vereador Valter Nagelstein
apresentou projeto de lei que trata da mesma matéria, conforme consulta ao SEI nº 053.00015/2020-87, que
visa estabelecer o uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou assemelhadas como forma de combate à
disseminação ao COVID-19.
Embora o projeto de lei apresentado pelo vereador Valter Nagelstein seja mais amplo do que o promovido
pela vereadora Mônica Leal, que trata do uso de máscaras de proteção no transporte público de Porto Alegre,
calha dizer que o art. 3º da proposição do Vereador Valter Nagelstein (SEI 053.00015/2020-87), também
estabelece que o uso obrigatório de máscaras para permanência e acesso de toda a população (usuários e
trabalhadores) nos modais de transporte público.
Nesse sentido, cabe transcrever o art. 3º do PLL de autoria do Vereador Valter Nagelstein (SEI
053.00015/2020-87), que prejudica a tramitação regular da proposição em análise, a saber:
“Art.3 A permanência e o acesso da população em ambientes públicos fechados,
em locais privados de acesso público e todos os modais de transporte público,
obriga ao uso da máscara cirúrgica ou assemelhada, sob pena de sanção
pecuniária a quem descumprir a norma, em forma a ser regulamentada pelo
executivo municipal.”
Sobre a prejudicialidade de proposição nesta Casa Legislativa, dispõe o Regimento:
“Art. 195. Será considerada prejudicada:
I – a preposição que trate da matéria de outra em tramitação, excetuadas as de
origem do Poder Executivo;”
Calha dizer que a prejudicialidade ao PLL objeto deste Parecer nos parece evidente porque a matéria objeto
desta proposição (uso obrigatório de máscaras pelos usuários e trabalhadores do transporte público no
Município), encontra-se subsumida no conteúdo do art. 3º do projeto de lei objeto do SEI nº
053.00015/2020-87, cujo dispositivo foi acima transcrito.
Claro que em alguns pontos as proposições se diferenciam que poderiam levar a crer que ambos poderiam
coexistir, pois o Projeto de Lei ora em estudo, de autoria da Vereadora Mônica Leal, trata do uso de proteção
facial (inclusive máscaras) especificamente pelos passageiros e trabalhadores no transporte público e
individual de passageiros, bem como outras providências como a previsão de não penalização pelo condutor
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do veículo que negar acesso ao passageiro que estiver sem máscara, além de impor a disponibilização de
álcool gel no interior do veículos. Já o PLL do Vereador Valter Nagelstein, além de tratar do uso obrigatório
de máscaras ou assemelhados em todos os lugares, ele trata da distribuição de máscaras pelo Município.
No entanto, a questão nodal é quando ambas proposições tratam da mesma matéria, ou seja, do uso
obrigatório, no mínimo, de máscaras par proteção à disseminação da COVID-19 no transporte público de
Porto Alegre, sem que possam se complementar, pois seus dispositivos possuem regramentos diferentes para
a mesma matéria.
Nessa situação, supondo que os projetos sejam aprovados e se tornem leis, eles trarão dúvidas sobre qual lei
aplicar, o que atrairia a indesejável insegurança jurídica, ou seja, numa situação em que, por exemplo, um
passageiro de ônibus esteja sem uma máscara ou qualquer proteção facial assemelhada. Pelo projeto da
Vereadora Mônica, se tal pessoa tiver uma “motivação justa” para não usar o equipamento protetivo, terá
afasta a possiblidade de penalização, enquanto que no outro projeto, do Vereador Valter Nagelstein, que
obriga o uso de máscaras ou assemelhados em todos os ambientes, públicos e privados, inclusive e
expressamente em “todos os modais de transporte público”, este mesmo passageiro de ônibus, que em tese
sequer poderia sair de casa sem máscara, deverá ser penalizado por ter descumprido a norma,
independentemente de justo motivo para a não observância da Lei.
Nesse cenário, pergunta-se: qual Lei aplicar, pois além de tratar, ainda que em parte, de mesmo objeto, o que
é proibido por lei e pelo nosso regimento, ela traz soluções diferentes para a mesma situação?
Em face da prejudicialidade apontada, não ingressamos na análise da constitucionalidade da proposição no
tocante ao seu teor propriamente dito, que, como muitas que temos analisado, independentemente da relatoria
da CCJ, vemos que há razão de propor tais matérias como a do presente PLL, pois o poder público não pode,
desde que respeitadas as normas sobre reserva de iniciativa e do Princípio da Separação dos Poderes, se
esquecer ou se afastar do atual contexto de excepcionalidade que estamos atravessando pela pandemia do
coronavírus, muito antes pelo contrário, deve buscar implementar medidas e providências voltadas para
assegurar a saúde e a proteção da população.
Todavia, não podemos esquecer que a Constituição Federal é a nossa “Carta Suprema”, que tem que
permanecer hígida e mostrar o caminho para a adoção de medidas e soluções conforme os seus ditames,
especialmente em momentos de crise como o atual, pois a Constituição não deve ser nunca tratada como
uma regra de etiqueta, que o seu cumprimento é uma mera faculdade que se obedece segundo os interesses
próprios ou de forma casuística, mas sim ela é a nossa Lei Maior, que organiza e limita o poder estatal através
de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais.
Pelo que temos visto e ouvido, muitas ações que vêm sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia do
coronavírus podem nos chocar num primeiro momento, por atentar contra normas constitucionais que são
direitos e garantias fundamentais, muitas delas são consideradas cláusulas pétreas, inclusive, cujas violações,
em tempos de normalidade, seriam rechaçadas desde logo.
Todavia, a mesma Constituição que garante direitos fundamentais também traz saídas para os casos de
calamidade pública, como estamos vivenciando, especialmente quando as medidas têm por objetivo
promover o bem de todos e a dignidade da pessoa humana, assim como a inviolabilidade do direito à vida e
as medidas voltadas para garantir a saúde de todos (arts. 1º, III. 3º, IV, 5º, “caput”, 6º “caput” e art. 196, entre
outros, da CF/88).
Dessa forma, não podemos nos afastar da nossa responsabilidade de querer contribuir para a solução de
problemas, especialmente em situações excepcionais como a atual, mas também não podemos nos furtar de
analisar as proposições apresentadas com o fito de enfrentar e mitigar os efeitos da pandemia, cujo exame
deve ser realizado em observância e sempre buscando amparo nas Constituições Federal e Estadual, bem

27/04/2020 15:30

SEI/CMPA - 0139047 - Parecer

4 of 4

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_im...

como na nossa Lei Orgânica e nas demais normas do nosso ordenamento jurídico.
Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto de Lei e das Emendas nº 1 e 2.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 26/04/2020,
às 19:06, 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 0139047 e o código CRC DC5EF3AC.

Referência: Processo nº 038.00088/2020-94
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CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer 0139047 (SEI nº 038.00088/2020-94 – Proc. nº 0132/20 – PLL nº 050/20), 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
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 0139107 e o código CRC 40C8D8DD.

Referência: Processo nº 038.00088/2020-94
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