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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 a Emenda ao Projeto de Lei em epígrafe, apresentada pela Vereadora
Mônica Leal (documento 01396607).

Calha lembrar que 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.

Tal proposição foi objeto do Parecer (documento 0139047) exarado por este Relator, no âmbito desta
Comissão, cuja conclusão foi pela existência de óbice de natureza jurídica em razão de estar prejudicada pela
existência anterior de Projeto de Lei em tramitação nesta Casa Legislativa que trata da mesma matéria, no
caso, o PLL de autoria do Vereador Valter  Nagelstein (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.

O Parecer 0139047 restou aprovado, à unanimidade dos presentes, durante Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota, no dia 27 de abril de
2020, nos termos da Certidão 0139107.

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 a vereadora autora da proposição que, por sua vez, apresentou e emenda cm o escopo de tentar corrigir a
inconstitucionalidade apontada no parecer supracitado, conforme documento nº 0139607, o que fez a
proposição retornar a este relator para parecer. Segue, para melhor entendimento, a transcrição da emenda:
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“I – Altera redação do art. 2º do Projeto SEI nº , conforme segue:

Art. 2º Fica obrigado o uso de máscaras ou protetores faciais, no transporte
público, tanto integrantes da tripulação como passageiros, durante a permanência
no veículo.

I- Para fins de atendimento ao caput deste artigo, máscaras poderão ser
disponibilizadas aos passageiros que não as possuírem, quando do ingresso nos
veículos.

II-  O condutor do veículo poderá recusar o acesso do passageiro que, mesmo sendo
oferecida a máscara e este se negar a colocá-la, quando o veículo tiver sua
capacidade de passageiros sentados acima de 50% ou atingida na totalidade.

III – O condutor que atender ao disposto neste artigo não poderá ser penalizado
quando não o cumprir por justa motivação.

IV – O passageiro que descumprir tal norma poderá sofrer sanção pecuniária,
conforme regulamentação do Executivo, bem como as dispostas no art. 5º deste.”

Pela simples leitura da emenda acima colacionada, percebe-se que a mesma não tem o condão de afastar a
prejudicialidade apontada à proposição, o que seria muito difícil, visto que apenas visa uma redação ao art.
2º, adicionando alguns regramentos à anterior redação.

Embora a autora sustente que compete à Câmara Municipal apresentar projetos de lei calcados no interesse
local e em defesa do bem comum, bem como que ao citar o art. 157 da Lei Orgânica Municipal, na qual
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, não é isso que se discutiu no Parecer
anterior (documento 0139047), e tampouco se pretende entrar em tal seara neste novo parecer, visto que é
evidente que a proposição principal, e as suas emendas correlatas, estão prejudicadas pela existência anterior,
em tramitação neste Parlamento, de projeto de lei que versa sobre a mesma matéria, conforme demonstrado
(Parecer 0139607) .

Dessa forma, reitero os argumentos do parecer antes exarado, no sentido de que 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.

Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda (documento 0139607).

Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 02/05/2020,
às 13:37, 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 0139822 e o código CRC C494EEDA.
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Referência: Processo nº 038.00088/2020-94 SEI nº 0139822
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0139822 (SEI nº 038.00088/2020-94 – Proc. nº 0132/20 - PLL 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 04 de maio de 2020, tendo
obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 02 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: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
04/05/2020, às 12:13, 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 0139876 e o código CRC 6B409B7C.

Referência: Processo nº 038.00088/2020-94 SEI nº 0139876
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