
PARECER CEFOR

PARECER  Nº        /2022

 

Proíbe as agências de empregos localizadas no Município de Porto Alegre de cobrarem taxas e
mensalidades de pessoas desempregadas que u�lizem seus serviços.

 

Vem a esta Relatora, para parecer, o projeto de lei de autoria do Ver. Kaká D’Ávila que
proíbe as agências de empregos localizadas em Porto Alegre de cobrarem taxas e mensalidades às
pessoas desempregadas que u�lizarem os seus serviços.

 

O projeto conta com parecer da Procuradoria, bem como parecer da CCJ, opinando pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da matéria.  

 

É o Relatório.

 

Pois bem. O projeto viola claramente o art. 170 da Cons�tuição Federal, que consagra a
livre inicia�va como uma das bases da República Federa�va do Brasil. Isto porque a decisão de abertura
de uma agência de empregos privada (que atua como a�vidade empresarial, não como concessionária de
serviço público), pressupõe o eventual lucro pela prestação do serviço.

 

Determinar que essas agências não poderão cobrar de pessoas desempregadas é restringir
a sua capacidade de atuação. É lógico que pessoas desempregadas não possuem recursos para eventual
pagamento de taxa, mas o próprio Poder Público, mediante os seus órgãos de fiscalização, está
procurando resolver tal problema, inclusive com a assinatura de TAC’s entre as empresas e o MPT.

 

Neste toada, não compete a este Poder Legisla�vo se imiscuir nessa relação, considerando
que compete à União legislar e fiscalizar as relações oriundas de direito do trabalho.

 

Antes o exposto, somos pela rejeição do projeto.

 

Sala das Sessões, 19 de abril de 2022.

 

 

Vereadora Mari Pimentel

Relatora



Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 19/04/2022,
às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0370204 e o código CRC 481293E8.

Referência: Processo nº 219.00067/2021-31 SEI nº 0370204

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 079/22 - CEFOR con�do no doc 0370204 (SEI nº 219.00067/2021-31 –  Proc
nº 0631/2021 - PLL 249), de autoria da vereadora Mari Pimentel foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 27 de maio de 2022,  tendo ob�do 02 votos FAVORÁVEIS 01 voto CONTRÁRIO,
conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto

 

  Vereador Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: CONTRÁRIO

  Vereador Bruna Rodrigues: NÃO VOTOU

  Vereador Moisés Barboza:  NÃO VOTOU

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 27/05/2022, às
12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0389811 e o código CRC 4F09AF2B.

Referência: Processo nº 219.00067/2021-31 SEI nº 0389811

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

