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PARECER COSMAM

PROC. Nº         0158/20

PLL Nº             .. 064/20

SEI  152.00035/2020-30

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Dispõe sobre a requisição de bens e serviços hospitalares de UTIs e CTIs da rede privada e filantrópica
de saúde no município de Porto Alegre, para possibilitar o controle e a gestão centralizada de leitos pelo
poder público aos necessitados em decorrência da covid-19 - fila única emergencial - a fim de assegurar
acesso universal e igualitário de toda a população frente à pandemia do coronavírus.

Vem esta comissão emitir parecer ao projeto em epígrafe, que trata de requisição de bens e serviços hospitalares de
UTIs e CTIs da rede privada e filantrópica e saúde, para possibilitar o controle e a gestão centralizada de leitos.

É uma norma que aborda a requisição de bens hospitalares e tem como objetivo a criação da Fila Única
Emergencial de Ingresso ao Sistema Hospitalar, assegurando o gerenciamento da totalidade dos leitos de UTIs e
CTIs pelo Poder Público municipal, propondo a  garantia do acesso universal e igualitário para pacientes com
Covid-19 que necessitem de internação hospitalar (at. 2º).

O parecer da CCJ aponta “máculas de inconstitucionalidade insanáveis” por se tratar de norma autorizativa e por se
tratar de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo (s.m.j.), e aponta a Indicação como sendo a
proposição regimental adequada para o caso. Traz Precedente Legislativo e decisão monocrática de tribunal
superior.

Em que pese as alegações apresentadas pela CCJ, não esqueçamos que, na forma do que dispõe a Constituição
Federal, é competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I). Nossa Lei
Orgânica, por sua vez, determina a competência do Município para prover tudo quanto concerne ao interesse local
e para estabelecer suas leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local (artigo 9', incisos II e III).

O caráter deste PL é mais garantista do que autorizativo. Busca assegurar o acesso universal e igualitário, em toda a
rede hospitalar disponível de Porto Alegre, para qualquer paciente com
Covid-19 que necessite de internação hospitalar. É uma medida que, se for aprovada, tranquilizaria a todos quanto à
certeza de atendimento em caso de necessidade de leito emergencial.

Sendo assim, concluo pela aprovação do presente Projeto de Lei (PLL).

 

VEREADORA LOURDES SPRENGER

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
11/08/2020, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
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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 0157873 e o código CRC E11ADFBC.

Referência: Processo nº 152.00035/2020-30 SEI nº 0157873

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 035/20 – Cosmam – contido no doc 0157873 – (SEI nº 152.00035/2020-30 –
Proc. nº 0158/20 – PLL 064/20), de autoria da vereadora LOURDES SPRENGER, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 13 de agosto de 2020, tendo obtido 5 votos FAVORÁVEIS e 1
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto.

• Vereador José Freitas (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – CONTRÁRIO

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• Vereadora Claudia Araujo – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereador Paulo Brum – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
13/08/2020, às 18:48, 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 0158988 e o código CRC BCF9CD81.

Referência: Processo nº 152.00035/2020-30 SEI nº 0158988

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

