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Protocolo n°: 26046 
Em: 27/03/2019-08:18:15( X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

•#MENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem em suas 
unidades, equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua e seus complementos.

Art. Io As Clínicas e Residências Geriátricas sediadas no município de Carazínho, ficam por esta lei 
obrigadas a manter em suas unidades equipamentos destinados á oxigenoterapia contínua.

Parágrafo Único. Os equipamentos mencionados no "caput” deste artigo, deverão estar sempre em 
perfeitas condições de uso, acompanhados dos complementos de funcionalidade.

Art. 2o Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, através das suas unidades competentes, a 
fiscalização da aplicabilidade desta lei e a correta utilização dos equipamentos.

; Art. 3o O não cumprimento desta lei sujeitará as instituições envolvidas nas penalidades que serão 
definidas e dosadas na sua regulamentação.

4o As exigências estabelecidas por esta Lei são obrigatórias para todas as entidades de longa 
permanência para idosos já instaladas no Município, bem como àquelas que vierem a ser 

, instaladas futuramente.

Art. 5o Esta Lei será regulamentada pelo executivo, no prazo de 120 (Cento e Vinte) dias, à partir 
da data da sua publicação, cujo ato, além das penalidades que serão aplicadas em caso do seu 
não cumprimento, determinará também: indicações; tempo de utilização; limitações de uso; 
toxidade; efeitos colaterais e outras questões técnicas que serão definidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

^rt. 6o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

IISTJFICATIVA: A oxigenoterapia domiciliar prolongada é considerada um tratamento não 
imacológico de suma importância para pacientes portadores de insuficiência cardio-respiratória 
mica.
jrande maioria dos idosos internados em instituições de longa permanência, conhecidas como 
;as de Repouso, é portador de distúrbios respiratórios, como asma brônquica, enfisema



pulmonar, entre outros, que nequei 
crises respiratórias.
Quando aígum idoso necessita de um atendimento rápido, as casas chamam algum atendimento 
emergencial que por vezes é demorado, prejudicando sobremaneira a saúde do residente.
Assim, torna-se necessário que tais instituições possuam os equipamentos necessários (Cilindro de 
Oxigénio e concentrador) para que possam prestar aos seus internos imediata assistência nos 
quadros de crise.

HOI I 1C?I I C>^u<wi WW 11** VW

Sala Antônio Libório Servian, em 27/03/2019.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
070/2019

Matéria: PLL 022/2019
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADOR. OBRIGA AS CLÍNICAS E 
RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS MANTEREM EM 
SUAS
DESTINADOS À OXIGENOTERAPIA CONTÍNUA. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO VINCULAÇÃO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

EQUIPAMENTOSUNIDADES,

#
Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 

Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 022, de 27 de março de 
2019, de autoria de vereador, no qual prevê a obrigação das Residências e Clínicas 
Geriátricas, sediadas no Município de Carazinho, a manter equipamentos destinados à 
oxigenoterapia contínua.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência para legislar sobre a matéria saúde é concorrente 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estes legitimados a partir do chamado 
interesse local1.

O Supremo, ao julgar a ADI n. 2.875, onde o Relator foi o Ministro 
Ricardo Lewandowski, reconheceu a possibilidade de os Municípios, no âmbito das 
competências concorrente e comum, legislarem sobre a defesa da saúde:

‘'EMENTA: LEI DISTRITAL NOTIFICAÇÃO MENSAL À 
SECRETARIA DE SAÚDE. CASOS DE CÂNCER DE PELE. 
OBRIGAÇÃO IMPOSTA A MÉDICOS PÚBLICOS E 
PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE. SAÚDE PÚBLICA. 
MATÉRIA INSERIDA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA COMUM E 
CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 23, I, e 24, XII, 
DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. 
ART. 22, I. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. I - Dispositivo de 
lei distrital que obriga os médicos públicos e particulares do Distrito 
Federal a notificarem a Secretaria de Saúde sobre os casos de

1 (CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (Redação dada oela Emenda Constitucional n° 85, de 
2015) f-l
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracr2.rs.g0v.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ. 89.965.222/0001-52
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câncer de pele nâo é inconstitucional. II - Matéria inserida no 
âmbito da competência da União, Estados e Distrito Federal, nos 
termos do art. 23, I, da Constituição Federal. Ill - Exigência que 
encontra abrigo também no art. 24, XII, da Carta Magna, que 
atribui competência concorrente aos referidos entes 
federativos para legislar sobre a defesa da saúde. IV - 
Dispositivo da lei distrital que imputa responsabilidade civil ao 
médico por falta de notificação caracteriza ofensa ao art. 22, 1, da 
CF, que consigna ser competência exclusiva da União legislar 
acerca dessa matéria. V - Ação direta parcialmente procedente" 
[Grifei].

Da mesma forma, a iniciativa legislativa está correta, uma vez que 
não trata de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal2.

Ademais, pode-se afirmar que foi respeitada a espécie normativa 
da presente propositura para deflagrar o processo legislativo.

No mérito, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das residências 
e clínicas geriátricas, sediadas no Município de Carazinho, em manter equipamentos 
destinados à oxigenoterapia contínua, sendo nítida a intenção do legislador municipal em 
defender/proteger/tutelar a saúde da população idosa de seu Município, o que se mostra 
oportuno e conveniente.

No mais, insta esclarecer que todo o exposto trata-se de um 
parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico-opinativo. Neste sentido é o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito, 
verbis:

“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da 
administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que 
a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, 
que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do 
ato administrativo, que se constitui na execução ex oficio da lei. Na 
oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie 
simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, 
considerado pelo administrador.” (Mandado de Segurança n° 
24.584-1 - Distrito Federal - Relator: Min. Marco Aurélio de Mello - 
STF.)

2 (LOM): Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração:
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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Na mesma linha aponta o Ilustre Prof. Hely Lopes Meirelles, em sua 
incontestável obra “Direito Administrativo Brasileiro”, da Editora Malheiros, onde ensina 
que:

“O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a 
Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, 
salvo se aprovado por ato subsequente. Já, então, o que subsiste 
como ato administrativo não é o parecer, mas, sim, o ato de sua 
aprovação por quem o solicitou.”

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n. 022/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 02 de abril de 2019.

Mateus &
Assessor Jurídico^aJVTesa Diretora 

OAB/RS 75.302

Casali

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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Porto Alegre, 329 de abril de 2019.

Orientação Técnica IGAM n517.778/2019.

O Poder Legislativo do Município de Carazinho, RS, através de consulta 
enviada ao IGAM por Viviane Menezes, solicita orientação acerca da viabilidade técnica e 
jurídica do projeto de lei de iniciativa parlamentar, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade das 
clínicas e residências geriátricas manterem em suas unidades, equipamentos destinados à 
oxigenoterapia contínua e seus complementos.

I.

inicialmente, ao analisarmos a competência municipal para legislar acerca do 
objeto da proposição telada, verifica-se que a matéria abordada (obrigatoriedade das clínicas 
e residências geriátricas manterem em suas unidades, equipamentos destinados à 
oxigenoterapia contínua e seus complementos) é assunto de interesse eminentemente local. 
Assim, observado o pacto federativo de distribuição de competências entre os entes 
federados, constante da Constituição Federal1, impositivo concluir que tem o Município 
competência para dispor acerca da matéria.

II.

Noutro giro, no que compete ao exercício da iniciativa legislativa para dispor 
sobre a matéria, observa-se que a proposta telada, em que pese se possa identificar ser 
meritória, na medida em que visa criar mecanismo voltado a proporcionar melhoria nas 
condições de vida dos pacientes dos estabelecimentos a que se refere, carece de 
constitucionalidade, em razão de flagrante vício de iniciativa, inconformidade que inviabiliza, 
juridicamente, sua tramitação.

III.

Observe-se, neste sentido, que a Lei Orgânica do Município de Carazinho 
estabelece que compete privativamente ao Prefeito dispor acerca da organização e 
funcionamento da administração municipal.

Referido comando legal tem matriz constitucional no disposto no art. 61, § 
is, da Carta Política Nacional, de observância obrigatória por todos os entes federados, que 
estabelece reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo relativamente as matérias que 
digam respeito a estruturação e as atribuições dos órgãos da Administração. Não Lei

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Rua dos Andradas. 1560, 18® andar-Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: ioam@ioam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
Site: www.iqam.conLbr
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Orgânica Municipal, o tema deve estar regrado simetricamente, uma vez que o regramento 
constitucional é de observância obrigatória pelos demais entes da federação.

Sendo assim, no que se refere ao exercício da iniciativa legislativa no caso 
concreto, verifica-se que não pode o Poder Legislativo desencadear o processo legislativo 
referente à matéria sinalizada, porque é da competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo dispor sobre as atribuições das Secretarias e órgãos municipais, conforme 
expressamente faz a proposição analisada em seu art. 2S.

Essa é a lição de Gilmar Ferreira Mendes quando afirma que "Defeitos 
formais, tais como a inobservância das disposições atinentes à iniciativa da iei ou 
competência legislativa, levam, normalmente, a uma declaração de nulidade total, uma vez 
que, nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de divisão da lei em partes válidas e 
inválidas" (em "Jurisdição Constitucional". São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 263).

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do TJ/RS acerca da temática 
pertinente a necessária observância do princípio da independência dos Poderes:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.s 
4.244/2015 DO MUNICÍPIO DE CANGUÇU. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO 
PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE POSTULATÓRIA DA 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. 1. Tendo o Prefeito 
Municipal de Canguçu outorgado mandato especifico para o ingresso da 
presente ação direta de inconstitucionalidade à Advogada firmatária da 
petição inicial, fica afastada a arguição de ilegitimidade postulatória. 2. 
Compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham 
não apenas sobre a criação e estruturação, mas também atribuições das 
Secretarias e órgãos da administração pública, bem como sobre a 
organização e funcionamento desses órgãos. 3. Tratando-se de matéria 
de iniciativa reservada ao Prefeito Municipal, não poderia a Câmara de 
Vereadores tomar a iniciativa de legislar instituindo o Programa 
impulsão Agropecuária. Existência de vícios formal e material, com 
afronta aos art. 89, art. 10, art. 60, inc. II, "d", art. 82, inc. Ill, da 
Constituição Estadual. Ação declarators de inconstitucionalidade julgada 
procedente. UNÂNIME. (Ação Direta de inconstitucionalidade N9 
70065371080, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 01/12/2015) (grifou-se)

Demais disso, a proposição analisada, ao fixar prazo para que o Poder 
Executivo regulamente a vindoura lei, expressamente determina uma ação administrativa 
aquele poder, em flagrante ofensa ao princípio da independência dos poderes, conforme já 
decidiu o TJRS na Ação Direta de Inconstitucionalidade NS 70027395029, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietiow Duro, Julgado em 16/02/2009.

Rua dos Andradas, 1560, 18B andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900
Site: www.iaam.cornerFone: 51 3211.1527 - E-mail: iaam<3>iaam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
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Dito isto, conclui-se no sentido de que não tem o vereador legitimidade para 
deflagrar o processo legislativo que objetiva impor conduta administrativa ao governo 
municipal, razão pela qual opina-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei analisado.

IV.

Em relação as medidas administrativas da competência privativa do Prefeito, 
o vereador poderá sugeri-las, através de indicação, observado o disposto Regimento Interno 
da Casa.

O IGAM permanece à disposição.

EVERTON M. PAIM
OAB/RS 31.446 
Consultor do IGAM

Rua dos Andradas, 1560,18B andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
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Facebook: IGAM.institutogamma
Site: www.iaam.com.br

3

mailto:iQam@iaam.com.br
http://www.iaam.com.br


r
6\SLATfV0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OAE 045/19 Carazinho, 24 de abril de 2019 
CAMARA MUNICIPAL ' 

DE C
7Prolocolon- 

Hora

Z 5 ASR. mAssunto- Referente ao PLL 022/19.

Excelentíssimo Senhor Presidente-

Solicito que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme solicitação da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, referente ao 
Projeto de Lei 022/19 de autoria do Vereador Gian Pedroso, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem em suas 
unidades, equipamentos destinados à oxigenoterapia continua e seus 
complementos, para que nos informe se esses itens já são obrigatórios e qual a 
forma de fiscalização?

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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OP N2 160/2019
Carazinho, 29 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeito Municipal de Carazinho 
Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro 
99500-000 Carazinho/RS

Assunto: Solicitação de informações referente ao PLL n® 22/2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo à solicitação de autoria da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos 
referente ao Projeto de Lei n^ 22/2019, de autoria do Vereador Gian Pedroso, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem em suas unidades 
equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua e seus complementos. Solicito que a 
Secretaria Municipal de Saúde nos informe ^e-fmtens anteriormente citados já são obrigatórios 

e qual a forma de fiscalização.

Atenciosamente,
A

Q

DANIEL WEBER 
Presidente

PrefM'-mci^. isúirazínho 
Seo-e tin - neAamir^traçác

11 6 MAI 2019

/.MS

V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA f jdúoJo

Res.'_
Ass.;^

Carazinho, 03 de junho de 2019.Of. n° 136/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP n° 160/2019

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar-lhe expediente recebido da Secretaria Municipal de 

Saúde e Vigilância Sanitária com as informações relativas quanto ao solicitado 

referente ao PLL n° 022/2019.
#

Atenciosamente, /j
■9

li !/Mií^n Schmitz 

/ Prefeito
i

i

MBS

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331*2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Carazinho - Capital da Hospitalidade e da Logística

mis pestoob voes

Ofício 100/2019 - Gabinete da Secretária Carazinho, 30 de Maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor, íl^lzton
Sscie'

J
Ao cumprimentá-ío, o que faço com muita estima e apreço, sirvo-me deste 

para encaminhar informações em anexo da Vigilância em Saúde do Município de 

Carazinho, acerca do ofício OP n° 160/2019 do Presidente da Câmara de Vereadores de 

Carazinho, Sr. Daniel Weber.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção 

dispensada e envio cordiais saudações.

Atenciosamente,

ob
Aneli:

Secretári
ichell Almeida 
unicipal da Saúde

Prof Municipal de Carazinho 
Secretaria de Administração

3 i MA! 2019

Exmo. Sr.
Milton Schmitz
MD. Prefeitura de Carazinho
Carazinho RS

Coffãtõõnaencial Honfrio | fon
RECEBIDA QHaTrS

Av. Pátria, 736 Fone (54) 3331-2855 CEP 99500-000 • Carazinho-RS 
CNPJ 87.613.535/0001-16
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Ofício n° 023-2019/VISA Carazinho, 28 de maio de 2019.

Uma. Sra.
Anelise Schell Almeida
Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária
Av. Pátria, n® 736
Carazinho/RS

Assunto: Resposta a solicitação de informações ao PU n® 22/2019

Prezada Secretária,

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, conforme OP n? 160/2019 recebido da 

Câmara de Vereadores, informar quanto à obrigatoriedade e fiscalização de equipamentos destinados 

a oxigenoterapia continua e seus complementos em clínicas e residências geriátricas:

Conforme a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite ne 30, de 11 de março de 2004 do 

Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre os estabelecimentos de baixa complexidade cita que as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos/Residencial para Idosos é considerado um

estabelecimento de Interesse a Saúde.

Os Serviços de Interesse para a Saúde são atividades que englobam serviços de assistência ao 

cidadão, fora do contexto hospitalar ou clínico, que possam alterar ou influenciar o seu estado de 

saúde. O tratamento médico e hospitalar não é o foco deste tipo de local.

Define-se Instituição de Longa Permanência para Idosos, como sendo uma residência provisória ou 

definitiva, em substituição à família e onde só poderão ser adotados procedimentos de baixa 

complexidade, onde a assistência médica e de enfermagem não constitui o elemento central da 

prestação de serviços.

A Resolução da Diretória Colegiada n? 283 - ANVISA, de 26 de setembro de 2005 que aprova o 

regulamento técnico para o funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI 

define que são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a

GaWfltte Secretária já
Recetrido

iG- 1(5 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA/SMS) 
Av. Pátria, 736 - Centro - (54) 3331-1083- R: 218 Hora:.
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domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 

condição de liberdade e dignidade e cidadania.

Dentre os requisitos obrigatórios para o funcionamento de uma ILPI, a instituição deve possuir um 

profissional Responsável Técnico - RT com formação de nível superior com carga horária de 20h 

semanais, o qual em caso de intercorrência médica cabe a esse profissional RT providenciar o 

encaminhamento imediato do idoso ao serviço de saúde de referência previsto no plano de atenção à 

saúde e comunicar a sua família ou representante legai.

Considerando as Resoluções, citadas a cima, que regem as ILPIs (Instituição de Longa Permanência 

para Idoso), não há obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem em suas unidades 

equipamentos destinados à oxigenoterapia continua e seus complementos.

De todo modo, cabe salientar que o setor de Vigilância Sanitária Municipal - VISA, durante as 

inspeções sanitárias realizadas anualmente nas ILPIs existentes no município verificou que as 

instituições mantém disponível em suas dependências cilindro de oxigénio e seus complementos para 

situações eventuais de emergência, tendo em vista que em Carazinho nas ILPIs os Responsáveis 

Técnicos são profissionais da saúde, na maioria Enfermeiros, por opção das referidas Instituições.

Sem mais, coioco-me à disposição para demais informações que eventualmente se fizerem 

necessárias, cordiais saudações.
#

Atenciosajnente, /■

- rr/ /y/

Camila Rosãdó/ 
etóra VISA/^MS/

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA/SMS) 
Av. Pátria, 736 - Centro - (54) 3331-1083- R: 218
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( X ) Emenda a Projeto de Leio^ot & Protocolo n°: 26917 

Em: 06/06/2019 -09:21:13

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Suprime os artigos 2o e 5o e altera a disposição dos demais artigos 
do Projeto de Lei de Legislativo n° 022/19

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das clinicas e residências geriátricas manterem em suas 
unidades, equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua e seus complementos.

Art. 1o - As Clinicas e Residências Geriátricas sediadas no município de Carazinho ficam por esta 
lei obrigadas a manterem suas unidades equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua. 
Parágrafo Único: Os equipamentos mencionados no "caput" deste artigo deverão estar sempre em 
perfeitas condições de uso, acompanhados dos complementos de funcionalidade,

Art. 2o - O não cumprimento desta lei sujeitará as instituições envolvidas nas penalidades que serão 
definidas e dosadas na sua regulamentação.

Art. 3o - As exigências estabelecidas por esta Lei são obrigatórias para todas as entidades de longa 
permanência para idosos já instaladas no Município, bem como àquelas que vierem a ser 
instaladas futuramente.

^ Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: A oxigenoterapia domiciliar prolongada é considerada um tratamento não 
farmacológico de suma importância para pacientes portadores de insuficiência cardio-respiratória 
crónica. A grande maioria dos idosos internados em instituições de longa permanência, conhecidas 
como Casas de Repouso, é portador de distúrbios respiratórios, como asma brônquica, enfisema 
pulmonar, entre outros, que frequentemente requer assistência imediata para superação dessas 
crises respiratórias. Quando algum idoso necessita de um atendimento rápido, as casas chamam 
algum atendimento emergencial que por vezes é demorado, prejudicando sobremaneira a saúde do 
residente. Assim, torna-se necessário que tais instituições possuam os equipamentos necessários 
(cilindro de oxigénio e concentrador) para que possam prestar aos seus internos imediata 
assistência nos quadros de crise.

Sala Antônio Libório Servian, em 06 de junho de 2019.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-IS

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 103/2019
Projeto de Lei com Substitutivo: PLL 022/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem 
em suas unidades, equipamentos destinados à oxigenoterapia continua e seus 
complementos.
Relator: Luis Fernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores votaram de acordo.

Sala de Reuniões Antônio Uhório Berviary 12 de junho de 2019.

/

for Gilson Hauoert 
Presidente

V.

Vereador Tei
Vic

oao/Pedro Albuquerque de é^evedo 
v ( Secretário

Vereocjo:

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mall: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 094/2019 
Projeto de Lei: PLL 022/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem em suas 
unidades, equipamentos destinados à oxigenoterapia continua e seus complementos.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libário Servian, 1 junho de 2019.

reader Gicrn Pedroso 
PresiaferM

4 feadíy Erlei Vieira 
rice /residente

Vei/eador Mareio Hoppen 
l Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.508, DE 02 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas 
e residências geriátricas manterem em suas 
unidades, equipamentos destinados ò 
oxigenoterapia continua e seus 
complementos.

Autoria: Vereador Gian Pedroso.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o As Clínicas e Residências Geriátricas sediadas no município de 
Carazinho ficam por esta lei obrigados a manter em suas unidades equipamentos destinados 
à oxigenoterapia contínua.

Parágrafo único. Os equipamentos mencionados no "caput” deste artigo 
deverão estar sempre em perfeitas condições de uso, acompanhados dos complementos de 
funcionalidade.

Art. 2o O não cumprimento desta lei sujeitará as instituições envolvidas nas 
penalidades que serão definidas e dosadas na sua regulamentação.

Art 3° As exigências estabelecidas por esta Lei são obrigatórias para todas as 
entidades de longa permanência para idosos já instalados no Município, bem como àquelas 
que vierem a ser instaladas futuramente.

Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de julho de 2019.

chniitz
Prefeiti

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Maria <le LojirdeTT^osta de Morais 
Secretaria da Administração e Gestão Designada
OP223/2019/MBS

,

www.carazinho.rs.Qov.br
Avenida Flores da Cunha, n* 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail; prefeitura@cara2inho.rs.gov.br
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