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PARECER Nº 1138/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0206/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Cláudio Prado, que dispõe 
sobre o incentivo à prática do “Trabalho Decente” nas contratações de serviços e 
obras públicas feitas pela Administração.  
Sob o aspecto jurídico o projeto pode prosseguir em tramitação, eis que 
apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado.  
O projeto encontra respaldo nos artigos 30, I e V da Constituição Federal e nos 
artigos 13, I; 37, caput e 128, I, da Lei Orgânica do Município, estabelecendo este 
último especificamente que lei municipal disporá sobre o regime das concessões e 
permissões de serviços públicos.  
Em suma, a propositura objetiva que as contratações efetuadas pela Administração 
Pública para a execução de obras e serviços contenham a previsão de que os 
contratados se comprometem com a prática do trabalho decente, sendo que a 
justificativa de fls. 02 informa que o conceito de tal expressão foi cunhado pela OIT 
– Organização Internacional do Trabalho.  
Verifica-se, assim, que a propositura versa sobre o regramento dos serviços 
públicos, matéria sobre a qual pode esta Casa dispor em projeto de iniciativa 
parlamentar no âmbito do estabelecimento de diretrizes, princípios e normas 
gerais.  
Por oportuno, ressalte-se que não há mais na Lei Orgânica do Município restrição 
quanto à iniciativa legislativa para a matéria como, aliás, não poderia deixar de ser 
ante a ausência de respaldo na Constituição Federal para a restrição existente 
anteriormente à Emenda nº 28/06.  
Note-se que a preocupação com a proteção dos trabalhadores está estampada no 
artigo 126, §1º da Lei Orgânica que elenca hipótese de rescisão do contrato das 
concessionárias de serviços públicos em razão do desrespeito aos direitos dos 
trabalhadores, in verbis:  
“Art. 126 – Os serviços públicos municipais serão prestados pelo Poder Público, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos desta lei.  
§ 1º - O não cumprimento dos encargos trabalhistas, bem com das normas de 
saúde, higiene e segurança do trabalho e de proteção do meio ambiente pela 
prestadora de serviços públicos importará a rescisão do contrato sem direito a 
indenização.”  
Observe-se, por fim, que a diretriz de comprometimento com a prática do trabalho 
decente que a propositura visa instituir para as contratações de serviços e obras 
públicas encontra-se perfeitamente alinhada com os fundamentos da República 
brasileira, notadamente com a dignidade da pessoa humana e com o valor social do 
trabalho (artigo 1º, III e IV da Carta Magna).  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
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