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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'd'\! /19-CCJ
AO PROJETO E AS EMENDAS Nos 01 A 06, 08 E 09, A SUBEMENDA N'
OI A EMENDA N' OI, COM A EMENDA N' 10 DE RELATOR

Dispõe sobre a Passagem Escolar e revoga
a Lei n' 5.548, de 28 de dezembro de 1984,
a Lei n' 6.431, de 3 de agosto de 1989, a
Lei n' 6.998, de ]O de janeiro de ]992, a
Lei n' 7.462, de 20 de julho de 1994, e a
Lei n' 8.600, de]3 de setembro de 2000.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal, as Emendas n" 01 e 02, de autoria do vereador Cassio
Trogildo, a Emenda n' 03, de autoria do vereador Mauro Pinheiro, a Emenda n' 04,
de autoria do vereador Alvoni Medina, a Emenda n' 05, de autoria do vereador
José Frestas, as Emendas o's 06 e 08, de autoria do vereador Cassiá Carpas, a
Emenda n' 09, de autoria do vereador Professor Wambert, a Subemenda n' 01 à
Emenda n' 01, de autoria do vereador Cassio Trogildo, com a Emenda n' 10 de
Rel ater .

A Procuradoria desta Casa (fl.
vislumbra óbice que impeça sua tramitação.

1 1), em exame preliminar, não

A proposição recebeu pedidos de diligências à EPTC e à ATP, pelo
Vereador Cláudio Janta (fls. 19 e 20), cujas respostas encontram-se às fls.
25/26 e 27-37 dos autos do processo legislativo.

À fl. 60 o Vereador Jogo Bosco apresentou requerimento de
retirada da Emenda n' 07

Nesta CCJ o PLE e as Emendas/Subemenda, com exceção da
Emenda n' 07 (retirada), vieram para parecer deste Vereador Relator.

E o relatório
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Inicialmente, cabe destacar, que o Projeto de Lei do Executivo visa
[gyggal todas as Leis Municipais que tratam da passagem esco]ar, a Him de
regular a matéria mediante esta proposição, regulando a concessão e a
renovação da passagem escolar à condição de ''carência financeira'' do
gene flciário .

Assim, em preliminar, no intuito de verificar se a proposição
atende o previsto no artigo 9' da Lei Complementar Federal n.' 95/98,
consultamos as Leis que regulam a matéria e encontramos, ainda, as Leis
Municipais n' 4.896/81 (Passagem Escolar Especial), n' 1 0.996/10 (Programa
Vou à Escola) e n' l0.999/1 0 (Recarga Fracionada do Cartão Escolar), que não
foram relacionadas no art. 8' do PLE (''c/casa/a de revogação'').

Desta forma, este .yg!:g111Éi91.J3:çlgtor apresenta Emenda. aoós
çp!!êl41içg.-.à.]l:1111M:, , para adequar a ''c/áz/sa/a de
revogação'' (art. 87, $1', V, Regimento da CMPA), !:gBCQgê!!ÍIQ às Leis

Municipais n' 4.896/81 (Passagem Escolar Especial) e n' l0.999/10 (Recarga
Fracionada do Cartão Escolar), oreservando a Lei n' 1 0.996/10 (Programa Vou
à Escola), .

Quanto às Emendas dos eminentes Vereadores, inexíste óbice de
natureza jurídica para tramitação, ressalvada a Emenda n' 04 (fl. 09) que
''.sup/"/me o .parcígrczÁo zfn;co ' do ,4/'r/go / "', mas não há redução de '/2ar'ógrc{/b
ún;co' no Art. I' do Prometo.

A , não havendo apreciação neste
Parecer.

, não podemos
esquecer a ''edz/cação" é um dçyÊli do Estado (art. 205 da CFR/88) e os seus
rincínios constitucionais estão previstos no artigo 206 da Constituição Federal

da República, merecendo destaque o inciso 1, que determina '';gala/Jade de
condições para o acesso e permanência na escola''

Especificamente quanto ao ''/ranspor/e esmo/a/''', destacamos

dispositivo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que prevê:
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''Art. 2 1 6 Todo estabelecimento escolar a ser criado na zona
urbana deverá ministrar ensino fundamental completo.

$ 3 0 Estado. em coone!.êçãQ com os Municípios.
desenvolverá programas de transporte escolar que assegurem os
recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os

alunos à escola". (grifo nosso)

A Lei Estadual n' 9.161/90, que regulamenta o ''transporte
escolar'', determina que o ''transporte escojêl gratuito'' será concedido somente
aos alunos que comprovarem "carência"

Sistematicamente, o art. 158 da Lei Orgânica do Município de
Porto Alegre determina que o Município, em conjunto com a União e o Estado,

e educação e transporte, além das outras
previstas no referido dispositivo.

A LOM no art. ] 1 7 determina, na mesma simetria da CFR/88, que
Q " ensino público municipal será ministrado" promovendo " igualdade de
condições para o acesso à escola e a permanência nela''

Assim, não vislumbramos qualquer óbice jurídico que impeça a
tramitação da proposta, corroborando o entendimento da Procuradoria desta
Casa Legís[ativa, fulcro no que dispõe o art. 30, incisos ] e ]], da CFR/88, pois
cabe ao bA\xn\c\p\o " legislar sobre asstlntos de interesse local' e " suplementar
a legislação .federal e a estadual no que couber'"

Ante ao exposto, concluímos pela inexistência de óbice de
naturezajurídica, para a tramitação da matéria e as Emendê$ D's 1 , 2, 3, 5, 6, 8,
9, bço çç?lDç? q $pbçoçildp l à Emenda 1, consoante os fundamentos acima
destacados.

Na llmç dQ p? 4 eXjlilç óbiçç, pois a Emenda prevê supressão de
redação em dispositivo que não possui 'parágrafo único'

A Emenda n' 7 não recebeu apreciação neste Parecer, pois foi
retirada de tramitação.
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Em tempo, este Vereador Relator apresenta !1ll!!ç1lda de Relator,
visando adequar a '' ' do PLE, consoante os fundamentos
acitna destacados, se assim entender os nobres pares

Pelo exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Prometo, das Emendas nos 01, 02, 03, 05, 06, 08,
09, da Subemenda n' 0] à Emenda n' 01, e da Emenda n' 10 de Relator; e pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda n' 04.

Sala de Reuniões, 7 de junho de 2019
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Vereador Regh4lãb Pujol,
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Vereador Ricardo Gomos -- Presidente

(Justificativa de Falta)
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EMENDA DE RELATOR 'q-=:

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Art. I' Altera a redação do artigo 8' do PLE 013/2018, acrescentando os incisos
VI e Vll, conforme segue:

''Art. 8' Ficam revogadas

VI a Lei n' 4.896. 28 de abril de 1981; e

Vli a Lei n' l0.999, 7 de dezembro de 2010."

JUSTIFICATIVA

No intuito de atender o art. 9' da Lei Complementar Federal n.' 95/98, a presente

Emenda de Relator da CCJ tem o condão de adequar a "cláusula de revogação",
pois verificamos a existência de três leis municipais vigentes, que tratam direta
ou indiretamente da matéria do PLE em questão.

Ademais, havendo a necessidade de eventual ajuste na redação do PLE, em razão

da existência das referidas Leis, o Autor poderá ajustar a proposição com
Mensagem RetiHjcativa ou Emendas. '

Estas são as nossas justificativas em favor da presente Emenda de Relator.

Sala das Sessões. 1 1 de março de 2019

1):: ?t::':'! \~. ;i -.-

VereadorÍREãIN
DKmõcli.À

''''x
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PROCi 02063/17 - PELO 008/17

Altera os ans. 39, 40 e 41 da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre.

. O PELO 008/i7 propõe. alteração da DATA DE PAGAMENTO do

Funcionalismo Municipal, para tanto pretende alterar os seguintes ans. da LOMPA:

"Art. 39..O pagamento mensal da retribuição dos servidores, dos proventos e das

pensões será realizado até .o último dia útil do mês a que corresponder.

Alt. 40. O .décimo-terceiro salário, estipêndio, provento e pensão serão pagos até o

dia 20 de de2embró, facultada a antecipação, na forma da lei.,

Art. 41.. As obrigações pecuniárias do Município para com seus servidores e

pensionistas não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito serão liquidadas

com cora'eção pelos índices que forem aplicáveis .para a revisão geral da remuneração dos

servidores Municipais, sem prejuízo da .responsabilidade administrativa e penal da autoridade

que dê motivo ao atraso."

' .: : l : A neva redação é proposta pelos art. lo, 2o e 3o do PELO, respectivamente, com o
seguinte teor:

.. "Art. 39 A remuneração e o subsídio dos servidores, o provento de aposentadoria e

a pensão municipais serão pagos até o; quinto dia útil do mês imediatamente subsequente

ao que corresponderem. (N R)

Art. 40 A gratificação nâtalina será paga até o quinto dia útil do mês de janeiro do

ano subsequente ao de iua referência, facultado o pagamento de parte do valor ;m uma ou

mais parcelas, a titulo dé antecipação.(NR)

: Í '

'.: ll' .'i

Att. 41 Na hipótese de não cumprimento das obrigações dos ans. 39 e. 40 até o

limite do prazo estabelecido, os valores a serem quitados corresponderão aos vigentes nõ

mês do seu pagamento, admitido o parcelamento na forma da lei. (NR)"
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Antes 'de entrar no mérito, propriamente dito, do PL cabe: analisar-se as razões

apresentadas pelo Prefeito, no ofício que acompanha o mesmo, para tanto transcreve-se o

texto por completo:

";

"SerihorPresidente.

Pela presente Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município,

pretende-se corrigir a regra hoje existente relativamente ao tempo e forma do

pagamento das remuner.ações e demais.obrigações pecuniários da Administração

Pública para com seus servidores e pensionistas. A regra atual representa, em

verdade, autorização de antecipação de pagamento. Porém as despesas públicas

só podem ser realizadas após a prestação dos serviços como ocorre, em geral, com

relação a todos os demais pagamentos. .. - ' ' - . ' .

. Além de se estabelecer o prazo a ser cumprido em tempo posterior ao da

prestação do trabalho e o critério de atualização de valorES eventualmente em

atraso, a proposta representa uma salvaguarda para os recursos do Erário e sua

preservação em prol, inclusive, concomitantemente, dos servidores e cidadãos, eís

que, anualmente, o descumprirnento do prazo antecipado acarretar ânus indevido :

! perda de recursos que devem ser q:plicàdos na efetivação daquela obrigação
pecam/ór/à. . ='''' ,
' , .

11 i l :ii 11: ; :: i l

5ão estai, Sr. Presidente, as considerações que faço ao mesmo tempo

em que submeto a Pr posta de Emenda à l.e/ Orgân/ca à aprec/açâo desta Casa,

aguardando breve fiam/ração/eg/s/atava e a n.eêusár/a apropajâo da noatér;a.
j=.

íliiii i

}'"''<

, Da leitura atenta, perceber-se-á, já no primeiro parágrafo, que o signatário, INOVA na

concepçaó para o pagamento da remuneração dos servidores, já que aquele seria a

contrlapCeétação de um ''serviço ou despesa pública Contratada", que ao ser paga ho último dia ..
útil do mês, estaria configurando urna "antecipação de pagamento" (sic), sendo uma

dihrent:iaçãó frente as démaís despesas Ora, a lógica subentendida éde que para que haja o

pagamento do salário, deverá primeiro encerrar o mês trabalhado,. para só assim ser devido. -

Convenientemente,. esquece-se da tradição e do costume, já que o pagamento do
. '' ' ' /

.. á#7 , .
i :
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Nelson Marchezan Júnior,

Prefeito de PortoAlegre.".

.:i i: l '



funcionalismo,, em todas as esferas de governo, é previsto e realizado no último dia útil do mês

correspondente, tendo sido reaflrnlado na CF/88 e ha LOMPA de 04/õ4/1990, sendo que, em

Porto Alegre, também consta na Lei Complementar no 133 (Estatuto do Servidor Público), de
31/'12/1985. , , '

O segundo parágrafo, reforça a tese do pagamento da remuneração a posteriori à

prestação de trabalho, já na primeira linha M.ais ainda, ressalta que haveria uma salvaguarda

ao Erário, a qual, eM verdade, é a principal intenção do PELO, uma vez que â tal salvaguarda,

nada mais é, do que prolongar o pagamento por alguns dias, o que em alguns meses poderá

ser superior a 10 dias, bem como, tentar eximir o Erário de pagar "valores atualizados

monetariamente", em caso de descumpriMento do prazo determinado na legislação atual, como

ver-se-á mais adiante na proposta de alteração do art. 41.

''''''\'
$'

;Em suma, a própria apresentação do Prometo de Lei, revela a intenção de alterar-se o

prazo dê pagamento, sem que se leve em consideração aÊ necessidades dos servidores, já que

não leva em conta as implicações nas vidas de cada: umdeles, com a aplicação da nova norma.

ja que, no mínimo, há mais de 30 anos, vige a norma de pagamento nó último dia útil do mês
corrente.

)@'

Os art. 39 e 40, propostos no PELO, determínàm o pagamento das remunerações, dos

subsídios, dos proventos, das pensões e da ,gratificação natalina, no quinto dia útil do mês
subsequente aotrabalhado.

Inicialmente, o conceito usual de dia útil é conhecido portodós: todo aquele dia que

não. seja SÁBADO, DOMINGO OU FERIADOS, os quais são declarados por Lei. Entretanto, em

termos forenses e trabalhistas o conceito usual nãó sê aplica. .

O ãrt. 216 do Código de Processo Civil, por exemplo, declara o que segue "Além dos

declarados em leí, são feriados, para efeito forense, .os sábados, os domingos e os dias que não
haja exf)ediênte forense". Logo, no CPC o dia em que não há expêdíênte forense também não é
DIA ÜUL. : '

Em termos trabalhistas, nos setores e empresas onde aos sábados haja expediente,

os mesmos, sãQ considerados DIAS U'T:EIS. Neste caso, tem-se que lembrar e chamar a

atenção, qtJe diversos setores da PMPA trabalham normalmente elos SÁBADOS, sendo, então

DIA U'T]L para os trabalhadores e trabalhadores que neles laboram. Tais trabalhadores

receberam um dia antes dos demais ou. sábado será considerado dia útil para todos os
munícipários?

O efeito prático, .em aprovada a norma, é que o erário municipal difere a data para o

pagamento dos salários. Veja-se, o exemplo do corrente mês de junho/2019. Pela legislação

atual, o pagamento dar-se-á no dia 28/06. Se estivesse em vigência nova propositura, o

pagamento seria realizado somente no día 08/07. 8 dias depois. O significado para os

trabalhadores não é pouco. Destaque-se que nos meses em que existam feriados pnoç primeiros

: '

.Ê'



dias e estes nãó co;ihcidilen'i com 'finais de semana. poder-se-á ter o pagamento após o 10 dia .
do úês. .

Noto-se o qiie poderia ter acóntecído no mês dê março passado. O primeiro dia útil de

março/2019, foi a sexta-feira dài lo. Ocç)rre que a téréa-feira de Carnaval, foi o diq 05/03,- e

mesmo nenhum dos dias dé carnaval seja FERIADO, pois são PONTOS FACULTATlyOS,

inclusive. a quarta-feira ;pela manhã, em quase todo o território nacional, o quinto dia útil para

foi considerado o dia 12/03. Ou seja,, neste caso, o município poderia ter pago os salários

naquela, se p proposta estivesse em vigor. '

Portanto, vê-se que existe a necessidade de se especificar a definição de DIA Ú-rll
contida no PL.

A, .redação proposta no art. 41, se aprovada, permitirá o parcelamento dos salários e

alterará o critério de correção dqs parcelas, causando flagrante prejqko aos servidores e

servido)ras. A proposta desconhece as recentes decisões judiciais, as quais. têm reconhecido ó

DANO MORAL causado pelos parcelamentos havidos na esfera estadual e municipal.

Nesse cenário, DEVE-sE REJEITAR O PELO, em especial, a redação proposta ao art.

$:

: "

'oN


