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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 034.00201/2021-16

  

  Ins�tui o “Banco Municipal de Materiais
Ortopédicos”.  

  

Senhor Presidente

 

 

Vem a este vereador, para parecer, projeto de lei do legislativo, de autoria do nobre vereador José Freitas, que
busca instituir o banco municipal de materiais ortopédicos. O projeto seguiu tramitação regimental,
recebendo parecer negativo da Procuradoria em função de vício de inciativa. 

O projeto pretende criar um banco municipal de materiais ortopédicos, com o intuíto de doar esses materiais
para pessoas que não possuem recursos para sua aquisição. Do ponto de vista social, a matéria é de extrema
relevância, pelo impacto social e de inclusão que traz. Contudo, como apontado pela Procuradoria desta casa,
há vício de iniciativa. A matéria somente pode ser proposta pelo executivo municipal. Assim se manifestou a
procuradoria:

O estabelecimento de política pública por lei de iniciativa parlamentar enseja dúvidas quanto a sua
constitucionalidade. É que a instituição de política pública, como obrigação permanente de prestação de um
serviço público pela Administração local, com necessária alocação de pessoal, recursos orçamentários e
destinação de estrutura física, necessariamente implica na atribuição de novos encargos a órgãos públicos já
existentes e a alteração da organização administrativa do ente federativo federativo[1]. O que fere  o
princípio da harmonia e independência entre os poderes, na medida que compete ao Poder Executivo,
privativamente, dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal (art. 84, VI, “a”
da CF). E no caso, nos parece que se vai além de mera sinalização programática. [...]

Por fim, observo que nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, toda
proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deve ser precedida da
estimativa do seu impacto orçamentário - financeiro.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=321207&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000197&infra_hash=4ec0bac616b16beb76d92d9272c4a69a3754c83ddd985311fb8782a96e57737a#_ftn1


 

Diante de existência de óbice de natureza jurídica, julgado pela Procuradoria desta Casa e pela CCJ, meu
parecer é pela rejeição do projeto e da emenda nº 01.

 

      Vereador Pedro
Ruas

Líder da Bancada do
PCdoB

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em 22/06/2022,
às 11:29, 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 0401996 e o código CRC 3E90071C.

Referência: Processo nº 034.00201/2021-16 SEI nº 0401996

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 102/22 – CUTHAB con�do no doc 0401996 (SEI nº 034.00201/2021-16 –
Proc. nº 0495/21 – PLL nº 190/21), de autoria do vereador Pedro Ruas, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 27 de junho de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS
e 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

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

 

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Cintia Rockenbach: NÃO VOTOU

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
28/06/2022, às 10:15, 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 0404659 e o código CRC EF7AEAA9.

Referência: Processo nº 034.00201/2021-16 SEI nº 0404659

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

