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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 161.00037/2020-10

  

 Digite aqui o texto do item da ementa... .... .

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legislativo da Vereadora Cláudia Araújo, que fixa
em 40% (quarenta por cento) o percentual para o cálculo do adicional de insalubridade devido aos
profissionais da saúde e aos trabalhadores de atividade essencial vinculada à saúde do Município de
Porto Alegre, excepcionalmente enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.

 

A Procuradoria Legislativa, após suas razões, entende que o projeto padece de inconstitucionalidade formal,
por vício de iniciativa.

 

A própria autora oferece a Emenda Nº 01 à proposição, readequando o projeto.

 

A CCJ apresenta seu parecer onde indica vício de iniciativa, visto que de acordo com a Lei Orgânica do
Município, em seu art. 94, é competência privativa do Prefeito.

 

A CCJ emite novo parecer, considerando a proposição e sua Emenda nº 01: “Mesmo que o PLL e a Emenda
n.º 01 sejam propostas meritórias, dado o momento da pandemia, em que os profissionais de saúde mereçam
todo o reconhecimento por parte do poder público, há vício de inconstitucionalidade na proposta, por vício
de iniciativa, na medida em que estes regramentos contidos no PLL e na Emenda n.º 01 são de iniciativa
privativa do Prefeito Municipal, conforme estabelece o Art. 94, IV, V e VII, da Lei Orgânica do
Município. Assim sendo, no entendimento desta relatoria, que há óbice de natureza jurídica na Emenda n.º
01 que alterou o Art. 1º e incluiu os parágrafos 1º e 2º  no PLL 101/2020, assim como no próprio Projeto



de Lei do Legislativo nº 101/2020 (Processo nº 0259/2020), conforme parecer já exarado 0223123, por
inconstitucionalidade dado o vício de iniciativa, conforme enquadramento legal acima.”

            A COSMAM apresenta seu parecer de rejeição da proposição e sua Emenda Nº 01, por malferimento
ao Art. 94 da Lei Orgânica.

A CEDECONDH em seu parecer de fls. conclui pela rejeição do Projeto e sua Emenda Nº 01.

 

É o Relatório.

 

Considerando os pareceres anteriores da Procuradoria Legislativa e demais Comissões |Permanentes,
entendemos que o projeto mantém o vício de iniciativa apontado com malferimento ao Art. 94 da Lei
Orgânica do Município e visível inconstitucionalidade, até o momento insanáveis.

          Este Relator manifesta-se pela rejeição da Proposição e sua emenda n° 1.  

 

                                                       Sala das Sessões, 11 de abril de 2022.

                             

                                                             Vereador Airto Ferronato

                                                                             Relator

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 13/04/2022, às 19:15,
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 0368682 e o código CRC 30AB300E.

Referência: Processo nº 161.00037/2020-10 SEI nº 0368682

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

CERTIFICO que o Parecer nº 074/22 - CEFOR con�do no doc 0368682 (SEI nº 161.00037/2020-10 – Proc.
nº 0259/20 - PLL 101) ao Projeto e à Emenda nº 01, de autoria do vereador Airto Ferronato foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 03 de maio de 2022,  tendo ob�do
03 votos FAVORÁVEIS 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição da Proposição e sua emenda n° 1. 

 

  Vereador Mauro Zacher – Presidente: NÃO VOTOU

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: NÃO VOTOU

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 03/05/2022, às
09:58, 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 0376163 e o código CRC 2E27045B.

Referência: Processo nº 161.00037/2020-10 SEI nº 0376163

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

