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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 035.00021/2020-52

                               COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Inclui o Art. 30-A na Lei Complementar nº 12, de
7 de  janeiro  de  1975,  e  alterações  posteriores,
que ins tui posturas para o Município de Porto
Alegre e dá outras providências, estabelecendo a
obrigatoriedade  da  aferição  da  temperatura
corporal  em  estabelecimentos  comerciais,
industriais,  de prestação de serviço e en dades
associa vas,  de caráter  privado ou público,  em
período de calamidade ou emergência de saúde
pública.

   Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, apresentado pelo Vereadora  Lourdes dos
Santos Sprenger. 

      O Projeto prevê a obrigatoriedade da aferição da temperatura corporal de todo aquele que deseje ingressar
ou circular em instalações de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e entidades
associativas, sejam de caráter privado ou público, assim como estabelecimentos públicos, no Município de
Porto Alegre. 

       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
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.

      A matéria que pretende-se legislar trata-se de interesse local e não se verificou violação à competência
privativa do Chefe do Executivo, seja quanto a iniciativa legislativa, seja quanto a chamada reserva da
administração.Na forma do que dispõe a Carta Magna, é da competência dos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local (art. 30, inciso I).

            Assim, a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, de forma coerente com os preceitos
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constitucionais, estatui competir a este prover tudo quanto concerne ao interesse local, visando o pleno
desenvolvimento de suas funções sociais e institui como preceito obrigatório à formulação de sua política
econômica e sociais que visam à eliminação dos riscos de doenças, bem como, assegurar condições de acesso
universal as ações de saúde (artigos 157 §1º). 

               Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto
parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto de Lei. 

Documento assinado eletronicamente por Cassio de Jesus Trogildo, Vereador, em 04/05/2020, às
09:49, 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 0139855 e o código CRC 9ED331AB.

Referência: Processo nº 035.00021/2020-52 SEI nº 0139855
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0139855 (SEI nº 035.00021/2020-52 – Proc. nº 0140/20 - PLCL 007/20), de
autoria do vereador Cassio Trogildo, 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 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

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 André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
04/05/2020, às 12:18, 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 0139911 e o código CRC 39D945D9.

Referência: Processo nº 035.00021/2020-52 SEI nº 0139911
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