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AO PROJETO

 

 

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 coletivos e em recintos de
trabalho coletivo –, e alterações posteriores, incluindo no rol de proibições o uso de dispositivos
eletrônicos para fumar.

 

 

 

 

      Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar em epígrafe, de autoria 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 coletivos e em recintos de
trabalho coletivo –, e alterações posteriores, incluindo no rol de proibições o uso de dispositivos eletrônicos
para fumar.

 

     O parecer da Procuradoria não observou óbice jurídica para a tramitação da matéria.

 

     O projeto correu as Sessões de Pauta, sendo encaminhado para esta Comissão para parecer.

 

     É o relatório.

 

     Primeiramente, imperioso observar o escopo de competência da Comissão de Constituição e Justiça que,
nos termos do art. 36, I, do Regimento Interno, se restringe aos aspectos constitucionais, legais e regimentais
das proposições. Nesse sentido, destaca-se que a proposição tramitou de forma ordinária pela Casa, seguindo
o processo legislativo regimentalmente estabelecido.



 

     A Constituição da República estabelece que é competência comum dos entes federados cuidar da saúde e
da assistência pública (Art. 23, II), sendo que os Municípios possuem competência para a suplementação de
legislação federal e estadual, no que couber, por força do art. 30, II, da Carta.

 

     Ademais, a matéria não é objeto do rol de competências privativas do Prefeito, estabelecido no art. 94,
VII, da Lei Orgânica, de modo que não há que se falar em vício de iniciativa.

 

     Superado o plano formal, destaca-se, ainda, que a proposição visa tão somente explicitar, no caput do art.
1º da Lei Complementar nº 555/06, a proibição da utilização de dispositivos eletrônicos para fumar em
recintos coletivos e em recintos de trabalho coletivo. Tal modificação se deve pelo fato de, em que pese o rol
de proibições do art. 1º seja exemplificativo, constarem apenas fumígenos tradicionais, o que enseja dúvida
quanto a sua aplicação para dispositivos eletrônicos para fumar.

 

     Nessa toada, por se tratar de processo legislativo que promove ajuste de redação legislativa em área que é
de competência, ainda que suplementar, do Município, não há que se falara em ilegalidade ou
inconstitucionalidade que macule a proposição.

           

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

 

 

     Sala de Reuniões Virtual, 7 de novembro de 2022.

 

 

 

 

 

           Vereador Felipe Camozzato

                         Relator
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