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Senhora Presidenta

Os Vereadores. infra-assinados. requerem a V. Exa.
regimentais. na forma do artigo 96 do Regimento desta
encaminhada a seguinte

que. após os trâmites
Casa Legislativa. seja

INDICAÇÃO

Ao Poder Executivo do Município de Porto Alegre

Conforme segue

Sugerem que o Executivo Nlunicipal formule pro.feto de Lei Municipal: em regime
de urgência. nos termos dos ans. 1 ]0 e seguintes do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Porto Alegre, para a propor a conversão do Instituto l\municipal de Estratégia
de Saúde da Família - IMESF: Fundação Pública de Direito Municipal cona criação
autorizada na Lei Municipal n' ll .062/2011: em Empresa Pública Municipal.
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JUSTIFICATIVA

Esta indicação fundamenta-se nas competências do Prefeito estabelecidas no art
94. VII. da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. que 'ç'farsa:
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Quanto ao mérito da indicação. justifica-se pelo f'ato de o IMESF ter em vias de
confirmação sua declaração de Inconstitucionalidade. por questão meramente formal.

A extinção da instituição. contudo. que presta adequadamente os serviços públicos
municipais no âmbito da estratégia da saúde da família às cal-nadas populares de Poro
Alegre. configura grande prejuízo aos munícipes. bem como aos trabalhadores da
ii)stituiÇão.
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A gestão sinalizou com a terceirização desses serviços essenciais. antes
cogitar qualquer solução alternativa.

Tal prática. contudo, mostra-se incoerente: uma vez que existe alternativa que
mantém o estado atual do regime de flincionamento da instituição: com cotreção cla
questão julgada na ADl: a conversão da instituição em Empresa Pública.

Tal ato conige a irregularidade do modelo de Rindação julgado na ADI. A
conversão do IMESF em empresa pública: contudo: não encontra óbice constitucional.

bem como preserva estrutura essencial ao funcionamento dos serviços públicos de saúde
municipais.

Neste sentido. de forma a cumprir com os pleceítos da legislação naunicípal e.
ainda: preservar a regularidade da prestação de serviços na órbita pública. cabe ao
Executivo Municipal propor a conversão do ]MIESF em empresa pública.
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Porto Alegre: 1 8 de setembro de 201 9

VEREADORES

ROBERTO ROBAINA
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