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PARECER CEDECONDH

PROCESSO SEI Nº 118.00220/2020-69

PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Execu�vo nº 023/2020, processo nº
00370/2020, de inicia�va do Governo Municipal, que autoriza o Município de Porto Alegre a receber em
doação, com encargos, o imóvel referente ao equipamento hospitalar denominado de Hospital Res�nga e
Extremo-Sul.

O Sr. Prefeito Sebas�ão Melo, jus�fica o envio do projeto, no sen�do de que, tem o intuito
de regularizar a situação do imóvel que já está em posse do município de Porto Alegre e serve para
prestar serviço de saúde à população.

Salienta, ainda, que necessita regularizar tal situação para garan�r a con�nuidade das
ações e dos serviços de assistência à saúde e a melhoria da produção e qualidade dos procedimentos de
atendimento, assim como para o aperfeiçoamento e expansão da capacidade operacional do SUS no
referido hospital, nos termos da Lei Orgânica, art. 56, inciso V, c/c art. 82, inciso IX.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer, no sen�do de que,
compete ao ente municipal, no exercício da sua autonomia “administrar seus bens, adquiri-los e aliená-
los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação”. A proposição se insere no âmbito
da competência legisla�va municipal (Art. 30, I, da Cons�tuição), não havendo incons�tucionalidade
formal orgânica para tramitação da matéria.

A Procuradoria informou, no entanto, que a proposição legisla�va não demonstra o
atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, para a sua regular tramitação e
aprovação, deve ser objeto de complementação.

A CCJ, por sua vez, concluiu que a matéria é de competência priva�va do Chefe do Poder
Execu�vo e não afronta aos disposi�vos cons�tucionais e orgânicos, estando apto o projeto para sua
devida tramitação.

Ressaltou o parecer da CCJ, ainda, que o projeto em análise não necessita atender à LRF,
conforme apontado pela Procuradoria, pois os custos da transferência da propriedade serão por conta do
doador, conforme prevê o art. 4º do projeto. No que tange às demais despesas previstas no art. 2º do
projeto, elas já estão previstas no processo administra�vo nº 18.0.000018579-1 (Termo de Colaboração
firmado entre o Município de Porto Alegre e a Associação Hospitalar Vila Nova para Gestão e Execução
das A�vidades do Hospital da Res�nga e Extremo-Sul).

 

 É o relatório.

 

 Conforme o Art. 40, “c”, “d”, “e”, "g", “h” e "i", do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Porto Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor,
Direitos Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre saúde e bem-estar da população,
trabalho, segurança urbana, garan�a da ordem pública, assistência social e a proteção e promoção dos
direitos da família, das mulheres, crianças, adolescentes e idosos.



24/10/2022 16:45 SEI/CMPA - 0446082 - Parecer CEDECONDH

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=481470&inf… 2/2

Logo, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, considerando a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, amparado pelos
pareceres favoráveis da Procuradoria e da CCJ, manifestamo-nos no sen�do de APROVAÇÃO do projeto
de lei do execu�vo.

           

Sala das Comissões, 04/10/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 04/10/2022, às
12:09, 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 0446082 e o código CRC 412E995C.

Referência: Processo nº 118.00220/2020-69 SEI nº 0446082

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) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 145/22 – CEDECONDH con�do no doc 0446082 (SEI
nº 118.00220/2020-69 – Proc. nº 0370/20 – PLE nº 023/20), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de outubro de 2022, tendo ob�do
06 votos FAVORÁVEIS e 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Elaine Silveira dos Reis, Chefe de Setor, em
24/10/2022, às 11:03, 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 0455016 e o código CRC D552CDB8.

Referência: Processo nº 118.00220/2020-69 SEI nº 0455016

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

