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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00508/2022-03
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00508/2022-03

  

 

Fixa o valor de referência para o cálculo das
parcelas remuneratórias dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de
Combate às Endemias (ACE), de responsabilidade
do Município de Porto Alegre; adequa a
legislação municipal aos parâmetros fixados pela
União Federal e dá outras providências.

  

Vem a estas Comissões, CCJ, CEFOR, CUTHAB e COSMAM, para parecer conjunto, o Projeto de Lei
Complementar do Execu�vo em epígrafe, de autoria do Governo Execu�vo Municipal.

 

I. RELATÓRIO

A procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer, aduz que, inexiste vício
formal de ordem subje�va, porquanto se trata de proposição iniciada pelo Governo Municipal, a quem
compete a deflagração do processo legisla�vo nesses casos (art. 94, incs. IV e VII, da LOM).

Igualmente, não há, em uma breve análise de conformidade, violação material à ordem cons�tucional.

No entanto, a proposição legisla�va não demonstra o atendimento integral aos requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Consta dos autos, a esse respeito, apenas a es�ma�va do impacto orçamentário-
financeiro trienal, nada referindo sobre os demais pressupostos fiscais, os quais devem ser objeto de
complementação. 

Por fim, em relação à forma obje�va, cumpre registrar que a matéria está sujeita ao quórum de
aprovação por maioria absoluta, na forma do ar�go 82, §1º, inciso III, da Lei Orgânica do Município e do
ar�go 85, inciso I, alínea a), do Regimento Interno da CMPA. 

É o sucinto relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO



Conforme o parecer da procuradoria, a matéria se insere no âmbito de competência do Município de
legislar e não há incons�tucionalidade ou ilegalidade que impeça a tramitação da matéria.

No que concerne ao exame da cons�tucionalidade, não vislumbro óbice ou vício de qualquer natureza
que impeça a tramitação da proposição em análise, já que, compulsando os autos do presente processo
legisla�vo, verifico que as proposições encontram supedâneo no ar�go 30, inciso I, da Cons�tuição
Federal, que estatui ser de competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Nesse sen�do, o inciso IV e as alíneas “a” e “b” do inciso  VII, ambos do art. 94 da LOMPA, preveem
competência priva�va do Prefeito para respec�vamente dispor sobre a estrutura, a organização e o
funcionamento da administração municipal, bem como criar e aumentar remuneração de cargos,
empregos e funções de sua administração, e, dispor sobre o regime jurídico, o provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos.

Cabe ressaltar também que o projeto em analise atende a todos os preceitos cons�tucionais, LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), contando com a Repercussão Financeira, cujo resultado está disposto em anexo
ao projeto (documento 0467076), estando em conformidade com o limite de gastos com Despesa de
Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), previsto no ar�go nº 20 da LRF 101/2000 e no ar�go
24 da LRF Municipal nº 881/2020, para este Município.

Referente ao mérito, não há como desconsiderar a posi�vidade da proposição, pois visa adequar o
Município à Emenda Cons�tucional nº 120, de 05 de maio de 2022, que determina o piso salarial dos
agentes comunitários de saúde e de endemias, mantendo esses profissionais em seus postos, com
vencimentos justos e condizentes com a importância vital da a�vidade, pois são esses profissionais que
mais conhecem a saúde do povo, com ações de prevenção de doenças e promoção de saúde.

III. CONCLUSÃO

Portanto, se tratando de matéria livre de incons�tucionalidades, ilegalidades ou inorganicidades, este
relator se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto, e quanto o mérito, pela
sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 25/11/2022, às 12:21,
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 0470931 e o código CRC AEA00907.

Referência: Processo nº 118.00508/2022-03 SEI nº 0470931

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 Conjunto nº 086/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/COSMAM con�do no doc 0470931
(SEI nº 118.00508/2022-03 – Proc. nº 0837/22 - PLCE 016), de autoria do vereador Claudio Janta,
foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada pelo Sistema de
Deliberação Remota com votação encerrada em 25 de novembro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereadora Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: NÃO VOTOU



 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

 

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

 

Vereadora Cláudia Araújo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Lourdes Sprenger – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Aldacir Oliboni: FAVORÁVEL

Vereador José Freitas FAVORÁVEL

Vereadora Mônica Leal: NÃO VOTOU

Vereadora Psicóloga Tanise Sabino: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
28/11/2022, às 08:45, 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 0471511 e o código CRC DBD5B5D1.

Referência: Processo nº 118.00508/2022-03 SEI nº 0471511

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

