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Altera o $ 10 e inclui $$ 12 e 13 no art. 24 da
Lei n' 11.062, de 6 de abril de 2011 - que

autoriza o Executivo Municipal a instituir,
conforme determina, o Instituto Municipal
de Estratégia de Saúdeda Família (IMESF),
revoga a Lei n' l0.861, de 22 de março de

20]0, e dá outras providências--, alterando o
prazo para integralização do Auxílio

FinanceiroAdicionalde até o dia 20 de
dezembro de cada ano para até 30 (trinta)
dias após seu repasse ao Município e dando
outras providências.
Vem a esta Comissão,para parecer,o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Aldacir Oliboni.

No que respeita a esta CUTHAB, como referido anteriormente,o
exame do Prometodeve ocorrer sob a estrita ótica das competências previstas no art.
35, inc. ] do Regimento interno desta CasaLegislativa de Porto Alegre.

Trata-se de Projeto de Lei que visa alterar a Lei n' 12.239/17, para
adequação à Portaria n' 101/2018, da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do
Rio Grande do Su[ e à Reso]ução n' 020/20]8, da Comissão enter Gestores

Bipartide do Estado do Rio Grande do Sul, que trata do incentivo aos Agentes
Comunitários

de Saúde.

A Procuradoriadesta Casa opinou pela existência de óbices à
tramitação do Projeto (fls. 06). Da mesma forma, a Comissão de Constituição e
Justiça, alegando que tal matéria é de competência privativa do Prefeito.
Sem razão. Compete ao Município, nos termos do art. 8', inc. lll
At-t. 8'. Ao Nlttnicípio coTtlpete pt'ivaltvamente
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lil- orgartizctt' e pleslclr dil'etcttllente OL{ sob o t'eginle de
cotLcess(to ou permissão. selnpt'e atrai'és de Licitação. os

selvtços pttblicos de ittteresselocal e os que possuemcaláter
essencial. l)em conto dispor' soba'eeles ' :

J(l no at'1.55 da mesmaLei Orgãrtica: lê-se
Át-t. 55. Cabe à Câtnura Municipal legislar sobre assuntos de
Interesse local: observadas as detetminctções e a hieT'at"qt+ia
constiLucioncil: suplen'tentarmente à legislação Jéde+al e estciducil,
e .liscclltzat-. rt,mediante controle

indileta.

externo, cl admlrtisttação

diteta

e

I'arágl'afb (único. Em de.rasa do bem comum, a CánlclTcl Municipctl
se pl'ontlnciat'á

sobre clt4ulqtier assunto de intet'esse publico

E mais, o inca. Vlll do clt't. 56 da Lei Orgânica assim dispõe
Art.

56. Os ctsstlntos de contpetência

do Município

soba'e os

qtlais cabe a Cantai a Municipal di.spol',coltl a sanção do P}'efeito
são: especialmente:

/lll- criação. [rans.ft)rmuçãoe extinção de cargos: empregose
fl&nções públicas. e .fi)cação da temttneração de servidores do

Mt4nicipio: inclusive da admittistração indil'eta, observados os
patâtnetros da Lei de Direttizes O}'çanlentárias

Portanto, a matéria objeto do presente Projeto de Lei é de competência
da Câmara dos Vereadores.

Desta feita, não havendo qualquer óbice de cunho meritório e,
restando evidente a legitimidade da proposição legislativa ora analisada, este
relator,

no âmbito

de sua competência,

manifesta-se

pela aprovação

do Prometo.

Sala de Reuniões, 9 de julho de 2019

Vereador Roberto Robaina,
Vice-Presidente e Relator.
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Vereador Dr. Goulart

Presidi;nte

Vereadora Karen Santos

Vereador Valter Nagelstein

Wambert

