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Revoga o art. 45 da Lei Orgânica do

TUunicípiode Porto Alegre, que trata da
concessão de licença especial aguardando

aposentadoria, computando-se o tempo
como de efetivo exercício para todos os
efeitoslegais.
Vem a esta Comissão,para parecer,a Subemendan' 0] à Emendan'
01, de autoria do vereador Airto Ferronato, ao Prometoem epígrafe, de autoria do
Executivo Municipal.
Cumpre dizer que o Projeto à Emenda à Lei Orgânica apresentada

pelo Executivo Municipal revoga o art. 45 da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, que trata da concessão de licença especial aguardando aposentadoria, em
que se computa o tempo em licença como de efetivo exercício para todos os ef'eixos
l P (Jq l q

Com relação à Emendan' 01, de autoria dos vereadoreshirto
Ferronatoe Dr. Thiago, às fls. 40, estanão visa revogaro art. 45 da LOMPA, mas.
ao contrário, faz alteraçõesà vedaçãodo referido dispositivo na qual mantém a
essência da licença especial do servidor que aguarda a aposentadoria, apenas
acrescentando (no parágrafo único) que as normas para concessão do afastamento
para tal licença deverão ser estabelecidas por lei complementar.

A Subemenda n' 01 à Emenda n' 01 busca alterar a redução do
parágrafo único do art. 45 da LOMPA determinada pela Emenda n' 01, no sentido
de que, ao invés de estabelecerque as normas para concessãode afastamento por
força da licença aposentadoria seriam estabelecidas por lei complementar, a
sut)emendareescreve tal dispositivo para determinar que, ao ser implementada a
aposentadoria, a diferença porventura existente entre a remuneração percebida e os
proventos concedidos será objeto de acerto e compensaçãofinanceira, inclusive
quanto à contribuição previdenciária.
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É o relatório, sucinto

Inicialmente, cumpre frisar que, da mesma forma que o PliLO e a
Emenda n'

01, a Subemenda n'

01 à Emenda n'

01 apresentada deve ser

examinada pela CCJ, por força do art. 36, inc. 1, al. ''a'', do Regimento da Câmara
Municipal de Porto Alegre
RCMPA.
A proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no art. 101, do
Regimento desta Casa e na Lei Comp]ementar n' 95/]998 e suas respectivas
alterações.

Gaze-seque a proposição em análise encontra supedâneono art. 30,
incs. l e Vlll,

da Constituição Federal, que dispõe ser de competência dos

Municípios legislar sobreassuntosde interesselocal, com o objetivo de ordenar o
desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Calha salientar que a Subemendan' 01 à Emenda n' 01 , a qual, por
outras palavras, restabelece o texto existente no art. 45 da LOMPA que o próprio
PELO visa revogar, deve ser dito que tal proposição parlamentarà matéria de
competência privativa do Chefe do Poder Executivo em processos legislativos
iniciados por este, a jurisprudência tem parâmetros consolidados para aferir a
validade do poder de emenda parlamentar nesses casos, invocando, reiteradainente.
a necessidadede a emenda não gerar aumento de despesaem relação ao projeto
original e de com ele guardar pertinência temática.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA
PRIVATIVA DO
PODER EXECUTIVO. EMENDA PELO PODER LEGISLA TIRO.
A UMENTO DE DESPESA.
]. Norma n'ntrticipalque conlel'e aos selvidotes inctlívoso
recebintenlo de provertto s inlegrctis col'respondenle ao xlencittlenlo de
seu cat'go.

Lei posLei'iot

que condiciona

o recebirttento

deste

gene.vício,
pelos ocupantesde cal'go ent comissão.cto exercício do
serviço público pot: no ítlínirtto: 12 anos.
2. Noi'ma tIMe rege o }'egilne jutidico

de selvidol' pÚbLico

Iniciativct ptivativcl do Che.lb do Executivo.Alegação de
irtconstitucionaliclade desta t'egt'a: ante a emenda dct Câmcttu de
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I'el'dadores. que ieduzit{ o lelnpo n'tínittto de exercício de 15 parca 12
anos.
3 Entendtlnento

consolidctdo

desta Corte Yto sentido de sel

pet'tl'titido a Pal'lcttnentat"esaptesental' emendasa pi' o.fetode iniciativcx
privativa

do Executa'l'o. desde que não causetn aumento cte despesas

kart. 61, l$ 1', a' e c' combiytadocom o ai'í. 63: 1, todos du CF''88).
Inaplicabilidade uo caso concreto.

4. Se cl rtot'ma inlpttgnada Íol' letiradci do ttutrtdo.lul'iclico.
desaparecerá qttalquel' litl'file palco a concessão da complemerttação
de aposentados'ia. accltletando grande
grallde prejuízo
pre.Juízo às .Hnanças do
hlurticiPio.
5. Inteligência do decidido pelo PÍenát'io clesla (.OI'te. }la ADI
1.92f)-MC, t'el. h'lira. Septtlveda Pel'vence. 6. Recua'se uttlaordin(It} io
com/zec/do e //mWrol,/do ' (RE n' 274.383/SP. Segunda Turma. Relatora
a Ministra Ellen Grade. DJ de 22/4/05).

ÁÇÀO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ih4PUGNAÇÁO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 25 E CO
CAPUT DO ART. 46 DA LEI COMPLEMENTAR N' 836. DE 02
DE DEZEMBRO DE 1997. DIPLOMA NORMATIVO QUE

ISNT]TUIU O PLANO DE CARREIRA. VENCIMENTOSE
SALÁRIOS DOS SERVIDORESPÚBLICOS INTEGRANTES DO
QUADRO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO
AOS INCISOS IV E VI DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERALDE 1988.BEM COMOAO PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO

DOS

PODERES

(ART.

2'

DA

CF') .4s normír.s

constitucionais de processo legislativo não inLpossibilitclTn.
em terra.
l ntodi.ficação:

poi' meio de emendas patlalnenrares:

dos pt'o.fetos cte

.ei etl'pradospelo che.k do Poder Executivorto ncercíciode stlci
iniciativa ptivafiva. Essct clí},ibtlição do Poder Legislcitixlo brasileiro
esbat)'a: porém. ent delas limitctções: a) a itTtpossibilidade de o
Pclrlantertlo 'veicular maté}ias di.férenles das verscldas no pro.loto de
.ei. de I'nodo a desjigul'á-lo:

e b) a intpossibitidade

de as etttetldas

pat'latttentates aos piojelos de lei de irticiatiÀ'a do presidente da
República. ressalvado o disposto no $ 3' e no l$ 4' do att. 166
ilttpliccn'eln

aLllnento de despesct publica

(inciso

{ do ctrt. fi3 du

CF).(AD] 3.]14. í'el. tnitt. Abres BritLo:.l. 24-8-2005.P, D.J de 7-4-

Dessa forma, não há dúvidas quanto à possibilidade de o Poder
Legislativo alterar projetos de lei em caso de proposições sujeitas às cláusulas de
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reserva de iniciativa. A validade das alterações está sujeita, evidentemente, aos
limites impostos pela Constituição. Embora as limitações impostas para o exercício
da iniciativa privativa soam diferentes dos limites que incidem sobre as emendas
parlamentares sobre a matéria, os dois institutos estão correlacionados.

Diga-se, por outro lado, que as regras de iniciativa privativa cumprem
um papel relevante dentro da engrenagem institucional do princípio da separação

de Poderes.Por meio delas, busca-sepermitir que cada qual possadispor sobre
temas cujo tratamento tenha repercussão sobre suas respectivas autonomias
funcional, administrativa e financeira, visto que a consequência jurídica da

violaçãode regrade iniciativaprivativaé a conntguração
de um vício de
i nconstitucional idade formal .

No caso eln tela, não vislumbro, s.m.j., que a subemenda esteja com a

mácula de inconstitucionalidade,por mais restriçõesque se tenha ao mérito da
mesma.

Diante do acima exposto, examinados os aspectosconstitucionais,
legais e regi[nentais, ]nanifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação da Subemenda n' 01 à Emenda n' 01

Sa[a de Reuniões, ]9 de agosto de 2019

Vereador Mendes Ribeiro,
Relator.

Aprovado

pela Comissão em :..-,

q - #'l
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Vereador Cassio Trogildo -- Vice-Presidente

#
Vereador Aderi Sefi

:;'

?
Vereador

aÍ

!j:ll=ê+Jpujot

S'}«:,H-a. c.«B

CÀ«''\'u e 'u

/.!CBC

