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SEGURANÇAURBANA
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custa o Decreto n' 20.017,de 20 de junho
de 2018 -- que determina providências a
serem adotadas, em caso de paralisação de
servidores públicos.
Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
dos vereadores Adeli Sell, Aldacir Oliboni, Marmelo Sgarbossa e SoHiaCavedon.

E submetido ao exame desta Comissão, para parecer, o processo
]072/18, PLL n' 003/18, de autoria dos vereadoresAde]i Se]], Aldacir Oliboni,
MarmeloSgarbossae SoHiaCavedon,que visa custaro decreto n' 20.017, de 20 de
junho de 20 18 que determina providências a serem adotadas, em caso de paralisação
de servidores públicos.

Conforme entendimento vertido pelo parecer da Procuradoria desta
Casa (fl.6), o referido Prometoargumenta que apenas os atos normativos do Poder

Executivo que exorbitem do poder regulamentarpodem ser sustadospelo
Legislativo. O que acarreta, por consequência, na impossibilidade de serem sustados

atos do Executivo de efeito concretos ou aros de administração, assim como atos
executivos autónomos, que não correspondem à regulamentação de leis.
Encaminhada

para a CCJ,

a análise

vertida

pela Comissão

de

Constituição e Justiça (fls.8/9), relator vereador Ricardo Gomas, foi no sentido de
existência

de óbice de naturezajurídica

para a tramitação

do Prometo.

É o relatório Sucinto
Em análise ao Projeto apresentado pelos nobres vereadores, este relator
acolhe o parecer da Procuradoria desta Casa, bem como da CCJ, no sentido de
existência de óbice de naturezajurídica.
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Sendo assim, encaminha-se este parecer para, diante da existência de
óbice, a consequente rejeição do presente Prometo.

Sala de Reuniões, 09 de julho de 2019

Aprovado pela Comissão em !4. o:) , Z.p413

Vereador Marmelo Sgarbossa

Vereadora Lourdes Sprenger
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