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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'J')5 /19 - CCJ

Estabelece que nos contratos celebrados
pela Administração Pública Municipal
com pessoas jurídicas para execução de
obras, prestação de serviços, termos de
parceria e colaboração ou qualquer outro
ajuste que envolva postos de trabalho não
especializados deverá constar cláusula que
assegure a reserva do percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas para mão de
obra a ser utilizada no cumprimento do
respectivo objeto para pessoas em situação
de rua.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marcelo Sgarbossa.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer Prévio, registra que há previsão legal para atuação do legislador
municipal no âmbito da matéria objeto da proposição, inexistindo óbice jurídico à
tramitação do projeto. Porém, aduz que a competência de legislar sobre direito do
trabalho e sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, compete à União, conforme art. 22, incisos l e XXVll da CF, e
também que os ans. 4', 5' e 6' do Prometo ferem o princípio da harmonia e
independência entre os poderes, conforme aduz art. 84, inciso VI, alínea ''a"
também da CF

Por fim, aponta inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa

É o sucinto relatório

A matéria proposta pelo nobre Vereador que visa promover o direito a
5% (cinco por cento) das vagas para mão de obra a ser utilizada nos contratos
celebrados pela Administração Pública Municipal com pessoas jurídicas para
execução de obras, prestação de serviços, termos de parceria e colaboração ou
qualquer outro ajuste que envolva postos de trabalho não especializados no
cumprimento do respectivo objeto para pessoas em situação de rua, é de suma
importância em seu teor, já que, através deste Prometo, procura garantir trabalho
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àqueles desamparados que buscam uma oportunidade para reconstruir uma história
profissional ou mesmo dar alguma condição de vida a suas famílias.

Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida
de forma ampla sob a soberania do Plenário, pois o direito ao trabalho é de todos
os cidadãos, mas o fato de apresentar vício de iniciativa, por sua
inconstitucionalidade apontada no art. 22, incisos l e XXVll, da CF, conforme
aduz a Procuradoria, tal proposta é atribuição única e exclusiva da União.

Esta Comissão, em suas atribuições prevê a legalidade e
constitucionalidade dos projetos em si, não julgando seu mérito, para que, assim,
possa seguir os trâmites legais dessa Casa Legislativa, de forma independente e
imparcial.

Portanto, esta Comissão aponta inconstitucionalidade da matéria e.
assim, se manifesta pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do Prometo.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 2019

Aprovado pela Comissão em 'u [
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