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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00005/2020-91
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00005/2020-91

  

 
Cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento
da Segurança Pública do Município de Porto
Alegre e dá outras providências.

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da Vereadora Mônica Leal.

 

O Projeto cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Município de Porto
Alegre e dá outras providências.

 

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer Prévio, registra que há
previsão legal para atuação do legislador municipal no âmbito da matéria objeto da proposição. Porém,
apesar de formalmente apto, o projeto parece conter manifesta inconstitucionalidade e inorganicidade
materiais a obstar a sua regular tramitação, por ofensa ao princípio da não afetação das receitas públicas,
expresso no art. 167, IV, da CF/88; no art. 154, IV, da CE/RS e no art.122, IV, da LOMPA.

 

É o sucinto relatório.

 

A matéria proposta pela nobre Vereadora que visa criar o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da
Segurança Pública do Município de Porto Alegre e dá outras providências, é de suma importância em seu
teor, onde através deste Projeto, procura estabelecer no Município, uma medida que visa a proteção,
qualificação e melhores condições para guarda municipal bem como a segurança municipal.
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Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida de forma ampla, sob a soberania do
plenário, pois se tratando de matéria de interesse local, sua importância é imensa para a população e para o
Município. Porém, esta Comissão em suas atribuições prevê a legalidade e constitucionalidade dos projetos
em si, não julgando seu mérito, para que assim possa seguir os trâmites legais dessa Casa Legislativa, de
forma independente e imparcial.

A procuradoria da casa aponta que a matéria se insere na competência legislativa municipal, tendo em vista
que se trata de interesse local. No entanto, em seu aspecto material apresenta óbice constitucional e
inorganicidade, por ofensa ao princípio da não afetação das receitas públicas, conforme já apontado nas
páginas 06,07 e 08 deste processo.

Portanto, esta Comissão acompanha o parecer da procuradoria e assim se manifesta pela existência de óbice
jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 03/07/2020, às 14:38,
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 0150788 e o código CRC 775A3D41.

Referência: Processo nº 004.00005/2020-91 SEI nº 0150788

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 164/20 – CCJ contido no doc 0150788 (SEI nº 004.00005/2020-91 – Proc. nº
0144/19 - PLL nº 071), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 08 de
setembro de 2020, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
08/09/2020, às 15:44, 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 0163666 e o código CRC D834ABD8.

Referência: Processo nº 004.00005/2020-91 SEI nº 0163666
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