
C â m a r a
M u n ic ip a l

d e  G o ia n a
C A S A  J O S É  IPIWITO •»*= ü*. S* iRt « =  «Ut 
A casa ei «s todos os golaneneses

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 006/2017
á

t

Prorroga a concessão de licença, ao Prefeito 
do Município de Goiana, para tratamento de 
saúde, e dá outras providências

Art. 1o - Fica prorrogada a concessão de licença por mais 30 (trinta) dias, ao 
Prefeito do Município de Goiana, Sr. OSVALDO RABELO FILHO, para 
tratamento de saúde.

Parágrafo-Único.- A licença de que trata este artigo vigorará entre 09 de 
setembro a 09 de outubro 2017, nos termos do atestado médico, em anexo, 
que faz parte complementar e inseparável deste Decreto.

Art. 2o - O presente Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação e os seus efeitos começarão a fluir a partir de 09 de setembro de 
2017.

Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário. f  í\  ..

í p a

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 115 - Goiana-PE - CEP: 55900-000
Fone : (81) 3626-0141/Telefax: (SI) 3626-0002 - CNPJ: 11.408.655/0001-10

Site: www.camaragoian3.pe.gov.br

http://www.camaragoian3.pe.gov.br


• 
• 

• 
•

CÂMARA
M u n ic ip a l  
d e  G o ia n a

CASA JO SÉ RINTO DE A8KEU 
A. casa cJ e todos os goianeneses

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 09 de 
setembro de 2017.

Ver. Carlos Viégas Junior. 
Presidente..

Vera Olga Sena.- 1o Secretária.

Ver. Sargento TorrlHB.- 2o Secretário.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Decreto Legislativo que ora justificamos trata da concessão de licença, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao Prefeito do Município de Goiana.

A licença ao Prefeito é para efeito de tratamento de saúde, a qual se encontra 
hospitalizado formalizado no Atestado Médico emitido pelo Dr. David E. Uip, 
Médico do Hospital Sírio Libanês em São Paulo SP.

A iniciativa do Prefeito dar-se em face de não poder assumir a chefia do Poder 
Executivo, passando para o Vice-Prefeito Eduardo Honório Carneiro.

Esperamos a aprovação do presente Projeto, por esta Câmara Municipal.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 09 de setembro de
2017.

Ver. Carlos Viégas Junior./Presidente.

Vera Olga Sena.- 1o Secretária.

Ver. Sargento Torres. - 2o Secretário.
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. ? «  - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
GÃBfMETE DO PREFEITO

Goiana, 06 de Setembro de 2017.

Ofício m° 144/2017 -  Gabinete do Prefeito.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Faço referência ao oficio 132/2017- Gabinete do Prefeito, protocolado nessa Câmara 
Municipal de Goiana, através do qual solicitei o licenciamento do meu mandato por motivo de 
doença e considerando que ainda rne encontro impossibilitado do exercício do cargo, venho 
com base no art. 37, inciso V, da Lei Orgânica do Município solicitar mais uma vez, meu 
licenciamento pelo período de 30 dias contados a partir do dia 08/09/2017.

Na oportunidade informo que permanece no exercício do cargo de Prefeito o Sr. 
Eduardo Honóric Carneiro.

Atenciosamente,

Osvaldo Rabelo'Pilho
Prefeito do Municipal de Goiana-PE

Ão .

EXWSO. SR. PRESIDEN TE DA CÂMARA MUNÍCSPÂL BE GOiANA -  PE 
MD CARLO S VIÉGAS JUNIOR

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n , Centro - Goiana -  Pernambuco 
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE 
0 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO l\|9 006/2017, DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, SOBRE A PRORROGAÇÃO DE 
CONCESSÃO DE LICENÇA, AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANA, 
SENHOR OSVALDO RABELO FILHO,

#
Encontra-se nesta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para 
análise e Parecer, o pleito de concessão de prorrogação de licença por 
mais 30 (trinta) dias, do Prefeito deste Município Senhor Osvaldo 

: Rabelo Filho, cuja prorrogação vigorará entre 09 de setembro e 09 de 
outubro de 2017, nos termos do atestado médico, em anexo, e ao final, 
o voto do relator e Parecer desta Comissão.

1.0- DO RELATÓRIO

1.1 - Da Autoria
#w  A autoria da propositura, encontra-se amparada pelo inciso V do art. 37 e 

art. 70, da Lei Orgânica Municipal.

1.2 -  Da Constitucionalidade e da Legalidade

O pedido ora em análise, com arrimo no inciso V, do art. 37 e art. 70, da 
Lei Orgânica deste Município, afasta da presente propositura qualquer 
vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade.

2.0 -  Do voto do Relator ' '

Analisando a propositura que ora encontra-se neste Colegiado,
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entendemos que o citado pleito deve ser aprovado, fundamentalmente, 
por razões de ordem médica devidamente comprovado mediante 
atestado médico emitido pelo Hospital Sírio Libanês, conceituada 
instituição médico-hospitalar e lavrado pelo doutor David E. Uip, CRM-SP. 
25.876 e firmado em 05 de setembro de 2017.

( 0  Notadamente, estipula a Lei Orgânica do Município, que a competência 
para conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores, 
cabe a Câmara Municipal, privativamente, consoante inciso V, do art. 37, 

■ da Lei Orgânica Municipal.

: Nesta esfera de entendimento, reza a LOM "in verbis 

Art. 70 -O Prefeito poderá licenciar-se:

II -  Quando impossibilitado no exercício do cargo, por motivo de 
doença, devidamente comprovado.

§ l 5 - Nos casos deste artigo, o Prefeito licenciado terá direito a 
remuneração integral.

Ora, o pleito do Exm9 Senhor Prefeito requer uma prorrogação para 
tratamento de saúde pelo período de mais 30 (trinta) dias, 
compreendidos entre 09 de setembro e 09 de outubro de 2017, cuja 
petição encontra amparo na Lei Orgânica do Município, devendo, 
outrossim, serem assegurados ao Prefeito
integral.
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Ante o exposto, entendemos que a prorrogação em comento tem amparo 
legal e deve ser concedida, de acordo com o pedido, pelo que sugerimos 
pela sua aprovação. ESTE É O PARECER.

Os demais Membros desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
seguiram o voto da relatoria, opinando favoravelmente pela 

0  admissibilidade da proposição, não havendo, portanto, óbices para sua 
tramitação regular.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiana PE, 
em 25 de setembro de 2017. ✓
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