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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00094/2020-41

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Altera redação do art. 31 da Lei Complementar nº
07, de 07 de janeiro de 1975.

Vem a esta Comissão, para parecer o projeto em epígrafe, bem como a Emenda nº 1, ambos de autoria da
Vereadora Mônica Leal.

O Projeto de Lei Complementar visa alterar o art. 31 do Código de Posturas do Município de Porto Alegre
(Lei Complementar nº 12/75), para incluir o fornecimento de álcool em gel 70% pelo responsável das
instalações sanitárias, tanques, banheiros, mictórios e latrinas de uso coletivo, seus aparelhos e acessórios,
que deverão ser mantidos no mais rigoroso asseio e em perfeito funcionamento, além de manter a anterior
exigência do fornecimento de papel higiênico.

A Emenda nº 1 veio com o intuito de corrigir o erro material no tocante à Lei Complementar que o Projeto de
Lei visa alterar, visto que, na verdade, a proposição tem por objetivo alterar o supracitado dispositivo no
Código de Posturas do Município, isto é, modificar a Lei Complementar nº 12/75, e não a Lei Complementar
nº 7/73, que, por sua vez, institui os tributos de competência do 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. 

 No caso em tela, em razão da referida correção do erro material da proposição realizada pela própria autora
com a apresentação da Emenda nº 1, entendo que a matéria da 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
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Porto Alegre, que permite ao município, dentro da sua autonomia, legislar sobre assuntos de interesse local.

Ademais, a proposição visa apenas incluir o fornecimento álcool em gel 70% nas instalações sanitárias que
especifica o art. 31 do Código de Postura, possibilitando um melhor higienização pessoal do usuário de tais
instalações, contribuindo com a assepsia e na prevenção da transmissão de doenças infecciosas.

Nesse sentido, 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).

Calha salientar, ainda, que a matéria objeto da proposição se coaduna com os ditames da nossa Lei Orgânica,
pois, em simetria com os preceitos constitucionais, além de estabelecer a competência do Município de Porto
Alegre prover tudo quanto concerne ao interesse local (art. 9º, II), institui, por outro lado, a saúde como
direito de todos e dever do Poder Público, cabendo a ele prover as condições indispensáveis a sua promoção,
proteção e recuperação, bem como o dever do Município de garantir a saúde por meio da formulação e na
execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação dos riscos de doenças e outros agravos
(art. 157 “caput” e §1º).

Diante do exposto, ao analisar os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer pela
inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação do Projeto de Lei Complementar e da Emenda nº 1.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 19/05/2020,
às 23:43, 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 0142931 e o código CRC F32104EF.

Referência: Processo nº 038.00094/2020-41 SEI nº 0142931
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0142931 (SEI nº 038.00094/2020-41 – Proc. nº  0153/20 - PLCL 008), 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 20 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, COM RESTRIÇÕES

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo IV, em
20/05/2020, às 12:01, 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 0142982 e o código CRC 80C47DD0.

Referência: Processo nº 038.00094/2020-41 SEI nº 0142982
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