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Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 161.00037/2020-10
INTERESSADO:
  

 

  

 

O presente Projeto de Lei de inicia�va
parlamentar 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 a�vidade essencial
vinculada à saúde do Município de Porto Alegre,
excepcionalmente enquanto durar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legisla�vo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.

  

Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação.

 

Com fundamento no Ar�go 35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, o Projeto de Lei ora examinado de autoria da nobre vereadora Cláudia Araújo.

 

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei 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 a�vidade essencial vinculada à
saúde do Município de Porto Alegre, excepcionalmente enquanto durar o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legisla�vo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.

Sobrevindo parecer da Procuradoria da Casa Legisla�va, o mesmo apontou incons�tucionalidade formal
por vício de inicia�va. Encaminhada a proposição para a análise da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça –
CCJ, na relatoria da vereadora Comandante Nádia, o parecer foi no mesmo sen�do. Senão, vejamos:

 
“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 incons�tucionalidade na proposta, por vício de inicia�va, na medida em que estes
regramentos con�dos no PLL e na Emenda n.º 01 são de inicia�va priva�va do Prefeito
Municipal, conforme estabelece o Art. 94, IV, V e VII, da Lei Orgânica do Município. Sendo esse o
breve relatório, passo ao exame do mérito”.
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Sendo esse o breve relatório, passo a análise do mérito.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, aponto ser meritória a proposição apresentada pela nobre vereadora autora, porém,
não vislumbro uma análise apartada das questões cons�tucionais e legais. Embora sejamos solidários aos
que seriam beneficiados pelo Projeto de Lei em questão, temos como consistentes os argumentos
apresentados pela Procuradoria e, principalmente, pela Comissão de Cons�tuição e Jus�ça.

Verifica-se que a desobediência ao disposto no art. 94, IV, V e VII da Lei Orgânica, viola o princípio da
separação de poderes, tendo em vista que o Legisla�vo não pode dispor de matérias per�nentes ao chefe
do Pode Execu�vo legislar.

Ademais, cabe salientar que a Emenda 1 não modificou a proposição a ponto de afastar o que já fora
apontado de incons�tucionalidade no Parecer da Procuradoria e da CCJ.  

 

III. CONCLUSÃO

Sendo assim, levando-se em conta a relevância/mérito do projeto, o presente relator sugere que o
conteúdo da proposição seja enviado ao Execu�vo como INDICATIVO, conforme previsto no ar�go 96 do
Regimento Interno deste Legisla�vo. No entanto, diante da EXISTÊNCIA DE ÓBICE à tramitação do Projeto
de Lei e da Emenda 1, manifesto-me pela sua REJEIÇÃO.   

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 21/12/2021, às 16:53,
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 0320420 e o código CRC F760EAC1.

Referência: Processo nº 161.00037/2020-10 SEI nº 0320420

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 167/21 – CUTHAB con�do no doc 0320420 (SEI nº 161.00037/2020-10 –
Proc. nº 0259/20 – PLL nº 101/20), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de dezembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto e da Emenda nº 01.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
22/12/2021, às 19:03, 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 0321411 e o código CRC FF5DB165.

Referência: Processo nº 161.00037/2020-10 SEI nº 0321411

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

