
PARECER CEFOR

PLCL     Nº     018/22

PROC. Nº   0502/22

Sei: 138.00017/2022-34

 

PARECER CEFOR
 
 

I - DO RELATÓRIO

 

Vem a esta relatoria, para parecer da CEFOR, projeto do vereador Idenir Cecchim, que 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.

 

O projeto de lei complementar altera a proibição de cigarros, cachimbos, cigarrilhas, charutos ou
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recintos cole�vos ou recintos de
trabalho cole�vo, incluindo os disposi�vos eletrônicos para fumar.

 

Em parecer prévio a Procuradoria Geral concluiu não haver óbice que impeça a tramitação ou aprovação
da proposição.

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

 

A Resolução da Diretoria Colegiada nº 46/2009 da ANVISA proíbe a comercialização, a importação e a
propaganda de quaisquer disposi�vos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico.

 

A Lei nº 12.546/2011, no seu ar�go 49, coloca em vigor o ar�go segundo da Lei nº 9.294/1996 com a
seguinte redação: “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.”. O
Decreto nº 8.262/2014 regulamenta a Lei nº 9.294/1996. O Ins�tuto Nacional de Câncer (INCA) ressalta
que a ANVISA entende que a proibição para fumígenos também é válida para os disposi�vos eletrônicos
para fumar. 

 



Além da Lei federal e de regulação da ANVISA,  há também a Lei Estadual nº 13.275/2009 que proíbe o
uso de cigarros e demais fumígenos em ambientes fechados. Em ambos os casos, não há qualquer
menção a disposi�vos eletrônicos.

 

Com a ausência de leis que proíbam o uso de disposi�vos eletrônicos para fumar em locais fechados, a
proibição de comercialização, importação e propaganda de tais disposi�vos e o entendimento da ANVISA
que a proibição de fumígenos também é válida para os disposi�vos eletrônicos, faz-se necessária que a
lei municipal seja alterada para incluí-los, de modo que torne-se proibido o uso em locais fechados, em
consonância com a legislação e regramentos federais.

 

III - DA CONCLUSÃO

 

Considerando o parecer supra, não havendo óbice jurídico de tramitação, conclui-se, no mérito, pela
aprovação do projeto.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 14/12/2022,
às 10:28, 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 0479773 e o código CRC 53D7AE8D.

Referência: Processo nº 138.00017/2022-34 SEI nº 0479773

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 153/22 - CEFOR con�do no doc 0479773 (SEI nº 138.00017/2022-34 – Proc.
nº 0502/2022 - PLCL nº 018), de autoria da vereadora Mari Pimentel foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota, com votação encerrada em 16 de dezembro de 2022, tendo ob�do 04 votos
FAVORÁVEIS 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: Não votou

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 16/12/2022, às 11:04, 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 0481552 e o código CRC 08E8B292.

Referência: Processo nº 138.00017/2022-34 SEI nº 0481552

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

