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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 138.00017/2022-34
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 138.00017/2022-34

  

 

Altera o caput do art. 1º da Lei Complementar nº
555, de 13 de julho de 2006 – que proíbe, no
Município de Porto Alegre, o uso de produtos
fumígenos em recintos cole�vos e em recintos de
trabalho cole�vo –, e alterações posteriores,
incluindo no rol de proibições o uso de
disposi�vos eletrônicos para fumar.

  

Senhora Presidente Da Comissão De Saúde e Meio Ambiente (COSMAM) e demais membros;

 

I. RELATÓRIO.

 

Vem para parecer a esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente, o projeto de lei
complementar 018/22 de autoria do eminente Vereador, Sr. Idenir Cecchin que propõe ampliar as
vedações da Lei Complementar 555 de 13 de julho de 2006 para também os disposi�vos eletrônicos para
fumar.

Sem se alongar, em breves linhas, colaciona diversos ar�gos cien�ficos em sua jus�fica�va
que comprovam os male�cios de tal aparelho as pessoas que se u�lizam dele.

Por conseguinte, no transcorrer do processo, a procuradoria-geral desta casa legisla�va
não vislumbrou óbice a sua tramitação. E fundamentou sua decisão com os seguintes dispostos
cons�tucionais:

 
A Cons�tuição da República estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública(art. 23, II), assim como
legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde(art. 24, XII c/c art. 30, II) cabendo



especialmente aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ou seja, o Município é
competente para legislar sobre a saúde pública com União e Estado, no limite de seu interesse local.
Nesse ponto, observo que a União legislou sobre o tema através da Lei Federal nº 11.664, de 29 de
abril de 2008, cujo art. 2º diz:

Art. 2o  É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto cole�vo fechado, privado ou público.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste ar�go as repar�ções públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho cole�vo e as salas de teatro e cinema.

§ 2o  É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e veículos de transporte
cole�vo.

§ 3º  Considera-se recinto cole�vo o local fechado, de acesso público, des�nado a permanente
u�lização simultânea por várias pessoas.

 

Nessa senda também fora o caminho adotado pela Comissão de Cons�tuição e Jus�ça
(CCJ) que assim prolatou:

 
Nessa toada, por se tratar de processo legisla�vo que promove ajuste de redação legisla�va em
área que é de competência, ainda que suplementar, do Município, não há que se falara em
ilegalidade ou incons�tucionalidade que macule a proposição.

           

     Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice jurídica para a tramitação do Projeto.

 

     Eis o breve relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO.

 

À Comissão de Saúde e Meio Ambiente - COSMAM, no entender deste relator, compete
analisar os projetos que lhe chegam sob o prisma da cons�tucionalidade em relação às matérias afeitas à
saúde e ao meio ambiente, consoante dispõe o ar�go 41, do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, que diz que:

 

Art. 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emi�r parecer sobre:

I- sistema único de saúde e seguridade social;

II- vigilância sanitária epidemiológica e nutricional;

III- segurança e saúde do trabalhador;

IV- saneamento básico;

V- proteção ambiental;

VI- controle da poluição ambiental;

VII- proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais;

VIII- planejamento e projetos urbanos.

            Nessa esteira, entende-se que o presente projeto de lei alteração de Lei
Complementar 018/22 se enquadra nos incisos I, II, VI, VII e VIII do ar�go 41 do regimento interno, ou
seja, somos competentes para avaliar e apresentar parecer.

Após esta breve introdução, faz a necessidade de demonstrar a extrema relevância desta
proposta para a saúde dos cidadãos desta capital.



E o que são estes Disposi�vos eletrônicos para fumar (DEF), são aparelhos que funcionam
com uma bateria e têm diferentes formas e mecanismos. Podem ter, por exemplo, o formato de cigarros,
canetas e pen drives. Em sua maioria contêm adi�vos com sabores, substâncias tóxicas e nico�na, que é
uma droga que causa dependência, adoecimento e morte.

Sem mais delongas, com base nas evidências mundiais atuais, o uso de cigarros eletrônicos
com nico�na aumenta o risco de uma série de danos à saúde, como: envenenamento, convulsões,
dependência, traumas e queimaduras (causadas por explosões) e doenças respiratórias (incluindo a
síndrome respiratória aguda grave — Evali).

Os danos ambientais incluem aumento de material par�culado contendo substâncias
potencialmente cancerígenas no ar em ambientes internos, incêndios, explosões e resíduos ambientais,
tais como disposi�vos de e-cigarro descartados, cartuchos de e-líquido, cápsulas e e-líquidos com
substâncias tóxicas.

É importante saber que a comercialização, a importação e a propaganda, até mesmo pela
Internet, de quaisquer disposi�vos eletrônicos para fumar são proibidas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

O uso de desses disposi�vos em ambientes cole�vos fechados também é proibido, pois
trata-se de produto fumígeno.

 

III. CONCLUSÃO.

 

Diante do exposto, nos termos do art. 52 do Regimento Interno desta Câmara Municipal,
opinamos pela APROVAÇÃO do presente projeto de lei complementar 018/22 que visa vedar o
consumo de cigarros eletrônicos em recintos cole�vos e em recintos de ambientes de trabalho,
equiparando-os aos cigarros, cachimbos, cigarrilhas, charutos ou qualquer outro produto fumígeno,
derivado ou não do tabaco, nesta capital.

  

À consideração superior.

 

Porto Alegre, 02 de março de 2022.

 

JOSÉ FREITAS, VEREADOR.

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
25/11/2022, às 17:05, 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 0471291 e o código CRC 086E86E8.

Referência: Processo nº 138.00017/2022-34 SEI nº 0471291

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 070/22 – Cosmam – contido no doc 0471291 – (SEI nº 138.00017/2022-34 –
Proc. nº 0502/22 – PLCL 018/22), de autoria do vereador José Freitas, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 02 de dezembro de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – (não votou) 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou) 

#GVJF=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
02/12/2022, às 10:29, 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 0474502 e o código CRC 731E55E0.

Referência: Processo nº 138.00017/2022-34 SEI nº 0474502

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

