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PROCESSO Nº 161.00037/2020-10
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 161.00037/2020-10

  

  
Dispõe sobre o adicional de insalubridade aos
trabalhadores da atividade essencial vinculados
a saúde,  e dá outras providências.

  

Senhora Presidente

Vem a esta comissão Projeto de Lei do Legisla�vo, de autoria da Vereadora Cláudia Araújo,
que fixa em patamar de 40% o adicional de insalubridade devido aos profissionais da área da saúde em
Porto Alegre, enquanto durar o estado de calamidade em Porto Alegre.

A proposta possui méritos, uma vez que busca reconhecer todo o trabalho desempenhado
pelos profissionais de saúde durante a pandemia. No entanto, alguns fatos precisam ser analisados.

No entanto, não podemos afastar a análise jurídica do referido projeto, a qual já fora
realizada pela Procuradoria deste Legisla�vo e CCJ, que embora meritória, possui vício de inicia�va, uma
vez que a matéria proposta é de inicia�va priva�va do chefe do Execu�vo, como previsto no art. 94, inciso
VII, alínea a:

Art. 94 - Compete priva�vamente ao Prefeito:

VII - promover a inicia�va de projetos de lei que disponham sobre:

a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica;

Ainda, a emenda n.º 01 que altera o art. 1º e incluiu os parágrafos 1º e 2º  no PLL
101/2020, não modifica a interpretação de incons�tucionalidade existente no projeto.

Desta forma, opina este relator pela REJEIÇÃO do projeto e emenda nº 1, por se tratar de
matéria que apresenta incons�tucionalidade.

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 02/12/2021, às
11:27, 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 0311125 e o código CRC 8B882C0B.

Referência: Processo nº 161.00037/2020-10 SEI nº 0311125

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 092/21 - CEFOR con�do no doc 0311125 (SEI nº 161.00037/2020-10 – Proc.
nº 00259/20 - PLL 101), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de dezembro de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela REJEIÇÃO do Projeto e da Emenda nº 01

 

  Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 14/12/2021, às
09:10, 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 0316335 e o código CRC 4423CBFA.

Referência: Processo nº 161.00037/2020-10 SEI nº 0316335

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

