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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 021.00150/2020-54
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 021.00150/2020-54

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO

CCJ/ CEFOR / CUTHAB

 

Reins�tui e mantém os empregos públicos criados
para a execução das ações, no âmbito da atenção
primária do Sistema Único de Saúde (SUS), para
operar especificamente a rede integrada e
ar�culada da Estratégia de Saúde da Família,
ins�tuídos pela Lei nº 11.062, de 6 de abril de
2011, alterada pela Lei nº 12.545, de 23 de maio de
2019, e regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e alterações posteriores, e dá outras
providências.
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Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o Projeto em epígrafe, de autoria dos Vereadores Aldacir
Oliboni, e mais dez integrantes deste Legislativo.

O projeto em questão busca garantir a continuidade dos serviços de atenção básica à saúde prestados pelos
servidores concursados do IMESF, mantendo os respectivos empregos públicos

O Parecer Prévio da Procuradoria-Geral desta Casa registra haver óbice legal à tramitação da matéria, porquanto
apresentaria vício de iniciativa.

 É o Relatório.

 No que respeita aos aspectos jurídicos, discorda-se, com a devida vênia, da manifestação da Procuradoria deste
Legislativo.

Os institutos jurídicos não são criados ao acaso. São estruturados em pressupostos fático-jurídicos que
fundamentam a sua existência, e se destinam a solucionar, dentro de um sistema, questões que despontam na
existência real da sociedade.

No caso do instituto da reserva de iniciativa legislativa, este se funda em dois aspectos essenciais, que visam
resguardar a competência material do Poder Executivo na administração do Município: a) evitar o
comprometimento do orçamento público, em decorrência da imposição, por via de inciativa parlamentar, de
despesas que não estariam previstas na Lei Orçamentária Anual, a qual, como sabido, traz o equilíbrio entre as
previsões de gastos e de receitas. Além disso, o exercício de tal inciativa poderia desmantelar o necessário
planejamento da ação governamental, esta, em nosso sistema constitucional, deferida exclusivamente ao
Executivo; e b) evitar a indevida interferência na estruturação dos órgãos públicos municipais, a qual deve se
apresentar harmônica para o exercício das funções estatais, e cujo desenho igualmente é atribuído com
exclusividade ao Executivo.

Ocorre que a presente proposição não colide com nenhum destes pressupostos, na medida em que não cria
despesa para o erário público, e nem trata da estruturação de órgãos públicos municipais.

De fato, a figura da “reinstituição” dos empregos públicos do IMESF, embora o nome, não importa em criação
de novas despesas porquanto os ocupantes de tais empregos continuam no exercício das suas atividades, em que
pese o IMESF tenha sido alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas em razão apenas da formatação
jurídica de ente, e em nenhum momento dirigida à criação dos empregos púbicos objeto do presente projeto.

E o projeto adota todos os cuidados para que somente os empregos ocupados mediante o concurso público
respectivo possam ser objeto da continuidade, limitada esta aos efetivamente ocupados  na data de 10 de
setembro de 2019 (art. 3°); coloca tais empregos em quadro em extinção (parágrafo único do art. 1°); e mantém
a exata a remuneração dos atuais ocupantes dos empregos (art. 4°).   

Por outro lado, nenhum órgão é criado na estrutura do Município, na medida em que os empregados púbicos em
questão continuariam exercendo suas funções na execução das ações no âmbito da estrutura da atenção primária
do sistema Único de Saúde (SUS), já existente no Município.

Assim, não vislumbramos afronta ao instituto da reserva de inciativa, pelo que opinamos pela inexistência de
óbice jurídico à tramitação e aprovação da matéria.

Quanto ao mérito, é de ser destacada a importância da continuidade da prestação de serviços de atenção básica à
saúde no âmbito do SUS através de quadro próprio de servidores, eis que á bastante conhecida a amarga
experiência que o Município de Porto Alegre enfrentou com a terceirização destas atividades através do Instituto
Sollus.
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Ademais, a simples desconstituição jurídica do IMESF não tornou desnecessária, como num passe de mágica, a
prestação dos serviços de atenção básica da saúde a centenas de milhares de porto-alegrenses, que tem nos
serviços públicos de saúde a única forma de amparo. Assim, o mantenimento de tais empregos se revela
essencial para a boa execução dos serviços de saúde do Município, vinculados ao SUS.

Diante do que, somos pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Airto Ferronato

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 30/11/2020, às 13:34,
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 0183661 e o código CRC 32101F32.

Referência: Processo nº 021.00150/2020-54 SEI nº 0183661

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 Conjunto nº 029/20 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no 
doc 0183661 (SEI nº 021.00150/2020-54 – Proc. nº 0335/20 - PLL nº 137), de autoria do vereador Airto
Ferronato, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 30 de novembro
de 2020. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
30/11/2020, às 16:14, 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 0183842 e o código CRC 39750735.

Referência: Processo nº 021.00150/2020-54 SEI nº 0183842

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

