
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Novo Hamburgo, 11 de Março de 2020.

Para: Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Assunto: Projeto de Lei n° 06/2020 e Substitutivo nO1/2020

Senhor Presidente:

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, Resolução nO
8/2009 viemos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar
IMPUGNAÇÃO a decisão desta Comissão, que concluiu não ser possível a regular
tramitação e apreciação do Projeto de Lei em tela sob alegação de impedimentos de
natureza constitucional, legal ou regirryental.

Da tempestividade e do Cabimento:

o artigo 56, parágrafo 1° da Resolução nO8/2009, determina que
nos casos em que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação entender que haja
impedimento constitucional, regimental ou legal, o recurso cabível é a impugnação, e
tendo como prazo de impugnação dez dias úteis a contar de seu recebimento, que
ocorreu no dia 06/03/2020, a presente impugnação se faz tempestiva.

DAS RAZÕES RECURSAIS

o Projeto de Lei n. &2020 e Substitutivo n. 1/2020, de autoria do
Vereador Inspetor Luz dispõe sobre o programa da meia entrada para doadores
habituaisde sangue e medula óssea no municípiode Novo Hamburgo.

De acordo com o discorrido na decisão que se busca
reconsideração, a proposição apresentada interfere na ordem econômica e relativos à
livre concorrência, trazendo à baila a Lei Federal n. 12.933/2013, que assegura o
benefício aos estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens
comprovadamente carentes.
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Primeiramente, ressalta-se que a Lei Federal n. 12.933/2013
não guarda relação com o tema proposto, visto que o desconto é da presente
proposta é destinado para pessoas doadoras de sangue, o qual tem como
objetivo precípuo estimular à doação de sangue e medula óssea, propiciando
por consequência garantir o direito à saúde, ao passo que aquela é uma Lei
Gera visa garantir o direito à assistência social.

A propósito, cumpre registrar que o projeto em questão está
em consonância com a LEI ESTADUALN° 13.891,de 3 de Janeiro de 2012, cuja
premissa é concessão da meia-entrada aos doadores regulares de sangue em
evento cultural, esportivo e/ou lazer realizado em público.

Lei nO 13.891 de 02/01/2012
Institui, para os doadores de sangue do Estado do Rio Grande do Sul,
meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, realizados em
locais públicos.
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no art. 82, inciso IV, da
Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu
sanciono e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1° O Estado do Rio Grande do Sul poderá instituir, em favor das
pessoas que realizarem a doação regular de sangue, meia-entrada em
evento cultural, esportivo e/ou de lazer realizado em público.
Art. 2° A meia-entrada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
efetivamente cobrado pelo ingresso, sem restrição de data e horário.
Art. 3°Para efeito desta Lei, são considerados doadores regulares de
sangue aqueles registrados nos hemocentros e bancos de sangue do
Estado do Rio Grande do Sul, identificados por documento oficial,
expedido por aquela entidade.
y 1° Para fins do disposto nesta Lei, define-se como doador regular de
sangue a mulher que se submete à coleta de sangue no mínimo duas
vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano,
devendo a carteira de identificação ter validade anual.
y 2° As entidades referidas no caput emitirão carteira de controle das
doações de sangue, comprovando a regularidade das doações.
Art. 4°Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRAT/N/,em Porto Alegre, 2 de janeiro de 2012.
BETOGRILL,
Governador do Estado, em exercício.
Registra-se e publique-se.
CARLOS PESTANANETO,
Secretário Chefe da Casa Civil.
Projeto de Lei n° 100/2011,de iniciativa do Deputado Carlos Gomes

Todavia, o projeto e substitutivo de autoria do vereador
Inspetor Luz pretende suplementar a Lei Estadual em vigor para contemplar o
mesmo direito às pessoas doadoras de medula óssea.

No presente caso, o tema guarda nítida relação com as
diretrizes já regulamentadas pela Lei 8.080/90, segundo a qual define a saúde como
um direito fundamental e cabe ao Estado promover políticas que assegurem a sua
promoção, proteção e recuperação.

Art. 2° A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
y 1° O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
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execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
9 2° O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.

Tem-se que
caracterizam-se pelo princípio
consubstanciando-se em:

as competências legislativas do mUnlClplO
da predominância do interesse local,

a) competência genérica em virtude da predominância do
interesse local (CF, art. 3D, I);
b) competência para estabelecimento de um Plano Diretor
(CF, art. 182);
c) hipóteses já descritas, presumindo-se constitucionalmente
o interesse local (CF, arts. 3D, III a IX, e 144,98°)
d) competência suplementar (CF, art. 3D, 11).

Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles
interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do
município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou
geral (União), pois, como afirmado por Fernanda Dias Menezes:

É inegável que mesmo atividades e serviços tradicionalmente
desempenhados pelos municípios, como transporte coletivo, polícia das
edificações, fiscalização das condições de higiene de restaurantes e similares,
coleta de lixo, ordenação do uso do solo urbano, etc., dizem secundariamente
com o interesse estadual e nacional.!

Dessa forma, salvo as tradicionais e conhecidas hipóteses de
interesse local, as demais deverão ser analisadas caso a caso, vislumbrando-se qual
o interesse predominante (princípio da predominância do interesse).2

o art. 3D, inciso I e li, da Constituição Federal autoriza, de forma
supletiva, os Municípios legislarem sobre assuntos de interesse locais e suplementar
legislação federal e estadual.

o art. 3D, li, da Constituição Federal preceitua caber ao
município suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, o que não
ocorria na Constituição anterior, podendo o município suprir as omissões e lacunas da
legislação federal e estadual, embora não podendo contraditá-Ias, inclusive nas
matérias previstas do art. 24 da Constituição de 1988.

Assim, a Constituição Federal prevê a chamada competência
suplementar dos municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas
legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução a peculiaridades locais,
sempre em concordância com aquelas e desde que presente o requisito primordial de
1Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, nO10, p. 64.
ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências ... Op. cit. p. 124.
2 DALLARI, Sueli Gandolfi. Com etência munici ai em matéria de saúde. RDP 92/174.
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fixação de competência desse ente federativo: interesse local. 3

Nesse sentido, reza a Constituição Federal:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
9 2° A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

11- suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;

Para FERREIRA, suplemento é "o que supre, a parte que se
ajunta a um todo para ampliá-lo ou para aperfeiçoá-lo. O que serve para suprir
qualquer falta".4

Nossas Constituições anteriores mostram essa tradição jurídica.
A Constituição de 1934 dizia:

as leis estaduais, nestes casos, poderão, atendendo às peculiaridades locais,
suprir as lacunas ou deficiências da legislação federal, sem dispensar as
exigências desta"(art.5°, 9 3°).

Ressalte-se que o projeto de Lei em questão não está
suplementando um texto legal para descumpri-Io, ou para deturpar sua intenção, isto
é, para desviar-se da mens legis, mas para garantir o direito seja contemplado a
todos, sem distinção legal e para aperfeiçoá-lo à realidade local do Município.

No mesmo norte, é o entendimento pacífico da jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO.
REPRESENTAÇÃO DE NECESSITADOS POR ASSESSOR JURíDICO
VINCULADO À PROCURADORIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. Por maioria, o pleno do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a Arguição de
Inconstitucionalidade, predominando o entendimento no sentido da
constitucionalidade da norma. O motivo é que o art. 30, incisos I e li, da
Constituição Federal autoriza, de forma supletiva,
os Municípios legislarem sobre assuntos de interesses locais
e suplementar legislação federal e estadual, não lhe sendo excluída
a competência do disposto no art. 24 da Constituição Federal, o qual
determina a competência legislativa concorrente entre União, Estados e
Distrito Federal para legislarem sobre assistência jurídica. Diante disso e
melhor refletindo sobre as questões relacionadas à matéria, tenho por rever o
posicionamento que vinha adotando, por ser medida mais adequada para a
solução da lide (penso; logo, mudo) e filiar-me ao entendimento que
prevaleceu. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo, nessa
esteira, exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas
esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNiCípIO) para garantir o direito à
saúde de todos os cidadãos, conforme a positivação constitucional das
normas contidas nos artigos 196 e 23, li, da Constituição Federal, que
estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes

3 STJ, Primeira Seção, AR 756/PR, ReI. Min. TeoriAlbino Zavascki, DJe 14-4-2008; STJ - la T. - REsp.
nO29.299-6/RS - ReI. Min. Demócrito Reinaldo,Diário da Justiça, 17 out. 199
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira. l.ed. 7. im ressão. s.d. , 1.499
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políticos na efetivação do direito à saúde. Não há falar, portanto, na
possibilidade de responsabilidade solidária condicionada. Caso concreto em
que os documentos constantes dos autos confirmam a condição econômica
modesta da parte autora em relação ao valor do procedimento postulado.
Bem assim, os laudos médicos apresentados demonstram a existência da
moléstia e a necessidade da realização do procedimento, de forma urgente,
sob pena de risco de "perda completa da voz, risco de ficar com traqueotomia
definitiva, riso de morte pela progressão do câncer, caso ocorra demora no
tratamento". (vide laudo médico). RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, N° 71008942856, Segunda Turma Recursal da Fazenda
Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 27-
11-2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N°
518/2016, DO MUNiCíPIO DE CAXIAS DO SUL. FALTADEASSINATURA DO
PROPONENTE NA PETiÇÃO INICIAL. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERA
IRREGULARIDADE PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. LEGISLAÇÃO
MUNIICIPAL QUE DISPÕE SOBRE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA AUDITIVA NAS SALAS DE CINEMA E TEATROS NO
ÂMBITODO MUNiCíPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVASUPLEMENTAR.
INTERESSE LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISOS I E II DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCípIOS DA
LIVRE INICIATIVAOU DA LIVRE CONCORRÊNCIA. I - No caso, apesar de o
proponente não ter assinado a petição inicial, outorgou poderes específicos
para propor a presente ação, em relação à Lei Municipal questionada, ao
advogado que a subscreveu, o que supre a irregularidade apontada.
Preliminar afastada. 11 - Com efeito, a Lei Complementar Municipal nO
518/2016, ao estabelecer a disponibilização, nas salas de cinema, de uma
sessão, no mínimo, com legenda, mesmo em filmes nacionais e animações e
a disponibilização, em salas de teatro, de legendas ou intérpretes de Língua
Brasileira de Sinais (Libras), nas apresentações realizadas no
estabelecimento, quando solicitado, para assessoramento de pessoa
portadora de deficiência auditiva, trata de políticas de proteção e integração
social de pessoas com deficiência, cuja competência legislativa é concorrente,
entre a União, Estados e Distrito Federal. Contudo, embora os Municípios não
estejam elencados expressamente no dispositivo,
possuem competência supletiva para disporem sobre a matéria, tendo em
vista a previsão do art. 30, incisos I e li, da Constituição Federal. 11 - Dentro do
âmbito da competência suplementar, pode o Município legislar sobre os temas
previstos no art. 24 da Constituição Federal, especificamente, a respeito da
"proteção e integração social das pessoas portadoras com deficiência" como
forma de dar concretude à Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiências, bem como à Lei Federal nO13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), no que couber, para que sejam respeitados e efetivados os
direitos previstos, sob todos os seus aspectos. IV - A Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento
jurídico brasileiro com força de emenda constitucional (art. 5°, 9 3°, da CF), e
seu protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto Legislativo nO186/2008,
reconheceu a importância da acessibilidade, e no seu sentido mais amplo,
dispondo sobre formas de transpor os limites existentes nos espaços da
sociedade, seja no meio físico, transportes, informações e nos serviços, como
forma de garantir a equiparação de oportunidades entre todas as pessoas,
com e sem deficiência dentro do território nacional. V - A legislação
questionada visa somente dar acessibilidade às pessoas que tenham
deficiência auditiva aos cinemas e teatros localizados no Município de Caxias
do Sul, não limitando de nenhuma forma o funcionamento de tais
estabelecimentos ou lhes impondo qualquer restrição no exercício de sua
atividade. Conquanto a ordem econômica brasileira responda pelo primado da
livre iniciativa, as atividades exercidas pelos particulares, com intuito de lucro,
estão sujeitas não somente ao controle a ser exercido pelo Estado, mas
também pelos demais primados e garantias assegurados pela Constituição
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Federal, como a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana
e a defesa do meio-ambiente, sem ofender a previsão contida no artigo 170,
caput e parágrafo único da Constituição Federal e artigo 157, caput e inciso V,
da Constituição Estadual. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.(Ação
Direta de Inconstitucionalidade, N° 70076321744, Tribunal Pleno, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 25-06-2018)

No âmbito da legislação concorrente, a doutrina tradicionalmente
classifica-a em cumulativa sempre que inexistirem limites prévios para o exercício da
competência, por parte de um ente, seja a União, seja o Estado-membro, e em não
cumulativa, que propriamente estabelece a chamada repartição vertical, pois, dentro
de um mesmo campo material (concorrência material de competência), reserva-se um
nível superior ao ente federativo União, que fixa os princípios e normas gerais,
deixando-se ao Estado membro a complementação.

As Constituições federais passaram a explorar, com maior amplitude, a
repartição vertical de competências, que realiza a distribuição de idêntica
matéria legislativa entre a União Federal e os Estados-membros,
estabelecendo verdadeiro condomínio legislativo, consoante regras
constitucionais de convivência. A repartição vertical de competências conduziu
à técnica da legislação federal fundamental, de normas gerais e de diretrizes
essenciais, que recai sobre determinada matéria legislativa de eleição do
constituinte federal. A legislação federal é reveladora das linhas essenciais,
enquanto a legislação local buscará preencher o claro que lhe ficou,
afeiçoando a matéria revelada na legislação de normas gerais às
peculiaridades e às exigências estaduais. A Lei Fundamental ou de princípios
servirá de molde à legislação local. É a Rahmengesetz, dos alemães; a
Legge-cornice, dos italianos; a Loi de cadre, dos franceses; são as normas
gerais do Direito Constitucional Brasileiro.136

Não obstante o artigo 24 da Constituição Federal não fazer
menção expressa aos Municípios, conferiu aos mesmos não só a posição de ente
federativo, plenamente autônomo (art. 1°, "caput", e art. 18, "caput"), como também a
possibilidade de ingressar, legítima e igualmente, no exercício de competências
concorrentes quando, nos termos do art. 3D, I e 11, suplementar a legislação federal e
a estadual em assunto de interesse local.

Registra-se que já pacificado na doutrina nacional, servindo de
paradigma a análise de Fernanda Dias Menezes de Almeida, quando, ao comentar a
ausência de previsão expressa dos Municípios no "caput" e nos parágrafos do referido
artigo 24, assim se manifesta:

Isto não significa que estes" [Municípios] "estejam excluídos da partilha,
sendo-lhes dado suplementar a legislação federal e estadual, no que couber,
conforme dispõe o artigo 30, li, da Constituição. Como dissemos antes, trata-
se de modalidade de competência legislativa concorrente primária, porque
prevista diretamente na Constituição, mas diferente da competência
concorrente primária que envolve a União e os Estados. E diferente porque a
Constituição não define os casos e as regras de atuação da competência
suplementar do Município, que surge delimitada implicitamente pela cláusula
genérica do interesse local.5

5 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 5ª ed., São Paulo:
Altas SIA, 201O
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Dessa forma, pode-se concluir por meio da interpretação das
normas constitucionais atinentes às feições jurídicas do Município dentro da
Federação brasileira, que o mesmo pode exercer plenamente competências
legislativas concorrentes para suplementar a legislação federal ou estadual sempre
que se tratar de assuntos de interesses locais, como no presente caso.

In casu, a União expede normas gerais que não podem ser
contrariadas pelos demais entes federados, que, por sua vez, podem suplementar tal
normatização por meios legislativos próprios e dentro da gama de seus interesses.

Portanto, com base nas legislações colecionadas restam
sanadas quaisquer dúvidas quanto ao vício alegado no parecer de
inconstitucionalidade.

Impõe-se, por questão de Justiça elucidar que a proposição não
apresenta em seu escopo artigos que interfiram no Executivo Municipal, o que por
extensão de interpretação tem-se que não ofende a autonomia e a plena separação
dos poderes.

Conclusão:

Diante do exposto, relativamente aos aspectos jurídicos e pelos
precedentes em que buscamos amparo, este Vereador requer a IMPUGNAÇÃO do
presente parecer, solicitando ainda que a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, reconsidere sua análise encaminhando o Projeto de Lei nO06/2020 e
Substitutivo nO01/2020 para a regular tramitação nesta Casa, tendo em vista que visa
o bem comum e não interfere na ordem econômica e livre concorrência.

Atenciosamente,

SP~
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Of. n° 12/2020-COJURlPCR Novo Hamburgo, 02 de março de 2020.

SUBSTITUTIVO n° 1/2020 ao Projeto de Lei n° 6/2020

"

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acolhendo o parecer da
Procuradoria Geral, opinando que o feito (SUBSTITUTIVO n° 1/2020 ao Projeto de Lei n°
6/2020) é antijurídico, haja vista os vícios de natureza nomodinâmica (inconstitucionalidade
formal de natureza orgânica) e nomoestática(inconstitucionalidade material que os assolam, e
que, logicamente, pela gravidade e extensão contaminam a integralidade da proposição, bem
como atendendo ao que dispõe o g 1° do art. 56 da Resolução n° 8/2009, do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, in verbis:

"Art. 56. O parecer da Comissão a que for submetida a
proposição, concluirá por sua aprovação ou rejeição, podendo, ainda, sugerir emendas ou
substitutivos quando julgar conveniente ou necessário.

gl ° Quando o parecer da Comissão de Constituição.
Justiça e Redação. apontar impedimentos de natureza constitucional. legal ou regimental para
tramitação da matéria. será o autor cientificado, mediante ofício. para que apresente
impugnação por escrito. no prazo de dez dias úteis a partir da data da cientificação.
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Vereador ~ Cissel
PresIdente da Comis ao de Constituição,
Justiça e Redação

Resolve acatar o parecer e, dessa forma notifica o autor,
Vereador Inspetor Luz, para que a esen IMPUGNAÇÃO, no prazo de dez dias úteis, ao
parecer exarado no SUBSTITUTI n° 1/2 20 ao Projeto de Lei ° 6/2020.


