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PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar do Execu�vo Nº
013/2021, que altera o caput do art. 1º, o inc. V e o parágrafo único do art. 2º; inclui os incisos VI e VII, no
art. 2º da Lei Complementar nº 341, de 17 de janeiro de 1995. O projeto tem como obje�vo implementar
a execução de regime de plantão de 12h x 36h nos órgãos da Defesa Civil, DMLU e FASC.

O Sr. Prefeito argumenta que os servidores lotados nestes órgãos necessitam executar
jornadas de trabalho ininterruptas para o melhor desempenho de suas atribuições, o que somente será
possibilitado por esse regime de plantão.

 A Procuradoria da CMPA e a CCJ, em síntese, apresentaram parecer, concluindo pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do presente projeto.

 

É o relatório.

 

 Conforme o Art. 40, inciso I, alíneas “c”, “d”, “g”, “h”,  e “i”, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Porto Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa
do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre ações de proteção e
promoção dos direitos da família, mulheres, crianças, adolescentes, idosos e programas voltados ao
trabalho, à assistência social, à segurança urbana e ao bem-estar da população, no contexto municipal.

 Assim, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, considerando a relevância do tema para os munícipes, passa-se ao exame do mérito da
proposição.

No mérito, entende-se que a matéria é de interesse local e representa uma adaptação na
jornada de trabalho dos servidores municipais, visando uma melhor organização e mais efe�vidade no
exercício do serviço público.

 

Logo, pelo exposto, o parecer é pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei.

        

Sala das Comissões, 21/09/2021.

 

VER. ALVONI MEDINA,

Republicanos.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 047/21 – CEDECONDH con�do no doc 0279882 (SEI
nº 118.00188/2021-01 – Proc. nº 0612/21 – PLCE nº 013/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 19 de outubro de 2021, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 01 votos CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL
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