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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 215.00039/2021-17

  

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

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de autoria do Ver Psicóloga Tanise Pazzin, que visa a
implantação de laboratórios Pós-Covid para residentes de Porto Alegre que foram testados positivamente
para o vírus. Os laboratórios contarão com equipes multidisciplinares, compostas de médicos nas diversas
especialidades, como psiquiatria, pneumologia, cardiologista, urologia e neurologia, Psicólogos,
Fisioterapeutas. Sendo que as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento vigente, se necessário, suplementadas.

A Procuradoria Legislativa conclui que a proposição legislativa em questão é inconstitucional uma vez que a
matéria não pode ser objeto de lei de iniciativa parlamentar, bem como não atende o disposto no art. 113 do
ADCT.

A CCJ conclui pela existência de óbice de natureza jurídica para o prosseguimento da proposição e Emenda
nº 01.

No parecer do Ver Hamilton Sossmeier, manifestação favorável à proposição e sua Emenda Nº 01.

A Procuradoria Legislativa, após parecer fundamentado, opina que a proposição legislativa em questão é
inconstitucional uma vez que a matéria não pode ser objeto de lei de iniciativa parlamentar, bem como não
atende o disposto no art. 113 do ADCT.

Nesse sentido, a implantação do disposto na proposição em questão implica em evidente aumento de
gasto por parte da Administração. Conforme já observado em outros casos, o STF afirmou, na esteira do voto
do e. Ministro Relator Eros Grau, na ADI nº 3394, de que não procede a ideia de que qualquer projeto de lei
que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. Contudo, nos termos do art. 113 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, toda proposição legislativa que crie ou altere despesa
obrigatória deve ser precedida da estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro.

 Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.



         Este Relator manifesta-se pela rejeição da Proposição e a Emenda Nº 01.

                                    

                                                                     Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2022.

 

 

                                                                                Vereador Airto Ferronato

                                                                                               Relator

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 16/02/2022, às 15:32,
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 0342471 e o código CRC 4F22DC98.

Referência: Processo nº 215.00039/2021-17 SEI nº 0342471

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 023/22 - CEFOR con�do no doc 0342471(SEI nº 215.00039/2021-17 – Proc.
nº 0315/21,PLL nº 116), de autoria do vereador Airto Ferronato APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 24 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS 01 votos
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

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

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 24/02/2022, às 16:03, 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 0346135 e o código CRC 480C0076.

Referência: Processo nº 215.00039/2021-17 SEI nº 0346135

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

