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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL

PARECERN' 067/19-CEFOR
AO PROJETO, À EMENDA N' 05 E À SUBEMENDA N' OI À EMENDA N'
05

Inclui o art. 37-A e revoga o parágrafo
único do art. 37, ambos da Lei Orgânica
do Município de Porto Alegre.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal, a Emenda n' 05, de autoria do vereador Jogo Cardos

Nede[ e a Subemenda n' 0] à Emenda n' 05, de autoria do vereador Ricardo
Gomes.

A Procuradoria da Casa, em seu Parecer às fls. 07 manifestou seu
entendimento de que a matéria objeto da proposição se insere no âmbito de
competência municipal, inexístindo óbice jurídico à tramitação.

Apresentaram Emendas os Vereadores José Freiras
Cecchim (n' 02) e Thiago Duarte (03 e 04), respectivamente.

(n' 01), Idenir

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, em seu parecer às fls.
14, analisando o Prometo e as Emendas de 01 a 04, manifestou-se pela inexistência
de óbice de naturezajurídica para a tramitação do Prometo e das Emendas.

Esta CEFOR, às fls. 28 a 3 1 ,por entender que a licença-prêmio, sem
causa outra que o estrito cumprimento dos deveres funcionais mínimos, representa
a liberação imotivada da força de trabalho, que é altamente necessária para o
cumprimento de todas as demandas de responsabilidade da Administração Pública,
impondo a todos um ânus destituído de qualquer razão ou causa constitucional.
sendo, portanto, incompatível com o trato do interesse público, emitiu parecer pela
aprovação do Prometo e pela apresentação de uma Emenda de Relator (Emenda n'
05 às fls. 32) que unificada as Emendas de n' 0] a 04, consequentemente
rdeitadas.
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PARECERN'06? /19-CEFOR
AO PROJETO, À EMENDA N' 05 E À SUBEMENDA N' OI À EMENDA N'
05

Conforme registro às fls. 7 1 , as Emendas de n' 01 a 04 foram retiradas
de tramitação, prejudicando, consequentemente, as Subemendas n' 01 às Emendas
u3 e u4

A CCJ, ao realizar a análise da Emenda n' 05, também concordou com
a proposição de unificação das Emendas de n' 0 1 a 04, porém, visando tão somente

a adequação da sua redação aos ditames constitucionais e orgânicos, apresentou
uma Subemenda, registrando seu parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação da Emenda n' 05 e da Subemenda n' 01 à Emenda n' 05.

É o relatório, sucinto

Considerando que a Subemenda n' 01 à Emenda 05 aprimora sua
redação e minimiza a possibilidade de mácula na tramitação da proposta que, não
custa lembrar, visa a revogação de um prêmio concedido pelo simples
cumprimento da obrigação mínima de todo o trabalhador, que é o comparecimento
ao trabalho, somos pela aprovação do Prometo, da Emenda n' 05 e da Subemenda
n' 0] à Emenda 05.

Sala de Reuniões, 25 de abril de 2019

Relator

Aprovado pela Comissão em o)--og./?

Vereador ato -- Presidente

c.
pe Cama&Vereador llãto Vice-Presidente


