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COMISSÃO OE SAÚDE Ê MEIO AMBIENTE EUÇ#MOO
PARECER N' ó73 /19 - COSMAM

Altera o $ 10 e inclui $$ 12 e.13 no aFt. 24

da Lei n' 11.062, de 6 de abril de 2üll --
que autoriza o E;xecutivo Municipal a
instituir, conforme determina, o Instituto
Municipal de: Estratégia de Saúde da
Família (IMESF), rei'bga a Lei n' l0.861,
de 22 de março de 2010, e dá outras pro-
vidências --, alterando o prazo para,inte-
gralização do Auxílio Financeiro Adicio-
nal de até o dia 20 de dezembro de cada
4no para até 30 (trinta) dias após seu re-
passe ao Municípi.o e dando outras pro-
vidências.
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Véú a esta Comissão, para parecer, o Prdeto em epígrafe, de autoria
do vereador Aldacir Olíboni.

Enviado à Procuradoria da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, 'esta
emitiu ó ParecerPréviO opinando que "á matéria examinada se insere ao âmbito.de
competência ípunicipal, e após exame diz que a proposição é de competência do
Executivos violando o princípio da independência e harmonia entre os poderes,
portanto, opina pela existência de óbice.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça - CCJ --, esta,
emitia,l ,séu parecer pela existência de óbice de natureza A matéria. proposta pelo
nobre vefeqdor que visa alterar o $ 10 e inclui $$ 12 e 13 no art. 24 da Lei n'.
1 1 .062, de 6 dç abril de 2019, é de suma importância em seu teor, já que, através
deste Prdeto, procura antecipar os valores destilados aQ Programa Saúde da Fa-
mília e ao Programa de Agentes Comunitários.

Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida
de fomaa ampla :sob a ,soberania do Plenário, pois, eM se tratando de matéria de
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PARECER N' 0:13 /19 - CÓSMAM
prevê a possiblidade de que este recurso seja encaminhado até 30 dias após o re-
passe ao município.

A Cosmam compete o exame da matéria quanto à sua competência, ou
sela, examinar se a matéria sé insere no artigo 4 1 , após exame se constata que refe-
rida proposta está inserida nê competência desta Comissão, como a Procuradoria,
CCJ e Cefor fizeram seus exames no que tange as suas competências e assim exa-
minando optaram pela existência de óbice e rejeição, a Cosmam, sem entrar no
mérito, õ que não é de sua competência, acompanha os pareceres anteriores opi-
nando pela rejeição do prometo.

Sala de Reuniões, 1 7 de julho
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