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PARECER CEDECONDH

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES CCJ, CEFOR, CECE E CEDECONDH

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 525/2021, processo
nº 01195/2021, de Autoria da Vereadora Mônica Leal, que dispõe sobre a criação do Programa A�va
Idade no Município de Porto Alegre, des�nado a es�mular a reinserção dos idosos no mercado de
trabalho.

 A Vereadora proponente jus�fica tal proposição, no sen�do de que, ao longo dos úl�mos
anos, a par�cipação de pessoas com idade superior a 60 anos vem aumentando na força de trabalho do
País. Além do envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado e medidas que
garantam o acesso ao trabalho e à renda são importantes dentro desse cenário. Assevera que, frente a
isso, é preciso garan�r a empregabilidade desse trabalhador, com oferecimento de capacitação e
profissionalização, com atenção às condições de saúde, à mobilidade urbana e, inclusive, à redução do
preconceito com relação à idade.

Assim, entende que esse problema social deve ser solucionado com uma intervenção da
gestão pública de forma transparente, organizada e lógica, preparando os idosos para a aposentadoria,
porém, estabelecendo um programa que es�mule as empresas privadas para admissão de idosos ao
trabalho, buscando a reserva de um percentual de vagas para este público, que ainda se mostra a�vo e
capacitado, apesar da idade avançada.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer, no sen�do de que
não se está a tratar de matéria cuja inicia�va é reservada ao Chefe do Poder Execu�vo.

No entanto, observa que a proposição enseja dúvidas quanto a possível violação do
princípio cons�tucional da reserva de administração, na medida que obriga o Poder Execu�vo a adotar
determinadas ações administra�vas, mobilizando Secretarias do Município, seus órgãos e servidores.

Por fim, observou a procuradoria, que o valor do bene�cio deve ser preciso, não podendo
se delegar ao Poder Execu�vo a sua fixação sem o estabelecimento de critérios obje�vos como se
observa no § 3º do art. 6º do projeto haja vista a necessidade de se observar o princípio da legalidade.

 

É o relatório.

 

Conforme o Art. 40, “c”, “d”, “e”, "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 o bem-estar da população, trabalho,
segurança urbana, garan�a da ordem pública, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da
família, das mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

A matéria está inserida também no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Juventude, uma vez que versa sobre programas voltados ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e
às pessoas com deficiência.

No que compete à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL – CEFOR,
o projeto está inserido em sua competência, uma vez que trata de matéria financeira e de a�vidades
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econômicas a serem desenvolvidas no Município.

Por fim, no que tange à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, quanto ao aspecto legal,
cons�tucional e regimental, deve se registrar que, embora a incons�tucionalidade apontada no parecer
da Procuradoria, o Vereador relator, ciente do parecer, apresentou emenda que estabelece o prazo de 30
dias para regulamentação da matéria pelo poder execu�vo, no que couber.

Ainda, destaca-se que, salvo melhor juízo, o projeto não está criando ou alterando
atribuições às secretarias do Município, de modo que não interfere consubstancialmente no princípio da
reserva da administração e da separação de poderes. No que tange aos critérios para a concessão do
desconto de ISSQN para as empresas parceiras, o Art. 6º, parágrafo terceiro, do projeto, informa
obje�vamente que o poder execu�vo fixará os valores dos incen�vos, no patamar entre 2% a 5% da
receita proveniente do referido tributo em cada exercício financeiro.

Logo, tendo em vista a competência das Comissões CEDECONDH, CECE, CEFOR e CCJ, para
examinar a matéria e emi�r parecer, considerando a relevância do tema e o caráter meritório da
proposição, especialmente, com as alterações promovidas pela emenda de relator no que tange à sua
cons�tucionalidade, entende-se que não há óbices para tramitação do projeto e da emenda,
manifestando-se favorável à APROVAÇÃO do projeto de lei e da emenda de número um.

           

Sala das Comissões, 11/07/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 11/07/2022, às
16:30, 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 0411435 e o código CRC 3FEFE66F.

Referência: Processo nº 038.00082/2021-06 SEI nº 0411435

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 063/22 – CCJ/CECE/CEFOR/CEDECONDH con�do no 
doc 0411435 (SEI nº 038.00082/2021-06 – Proc. nº 1195/21 - PLL nº 525), de autoria do vereador Alvoni
Medina, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de julho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
12/07/2022, às 01:04, 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 0411647 e o código CRC 2A54CFA0.

Referência: Processo nº 038.00082/2021-06 SEI nº 0411647

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

