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Extingue ll (onze) funções gratificadas de
Assessor em Revisão de Texto no Quadro
dos Clargos em Comissão e Funções
GratiHicadas da Câmara Municipal de
Porto Alegre constante do art. 20 e inclui
art. 50-0 na Lei n' 5.811, de 8 de
dezembro de ]986 -- que estabelece o
Sistema de Classificação de Cargos e
Funções da Câmara Municipal de Porto
Alegre e dá outras providências --, e
alterações posteriores, e instituindo
gratiHlcação pelo exercício de atividades de
revisão final e disponibilização on-lhe dos
pronunciamentos realizados durante as
Sessões Plenárias, Reuniões de Comissões
e Audiências Públicas da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
da Mesa Diretora.

O Prometo, conforme manifestação da Procuradoria e análise deste
Vereador, vem corretamente instruído com a repercussão Htnanceira (fl. 5) para o
exercício de 2019, 2020 e 2021 e declaração do ordenador de despesas, quanto à
adequação orçamentária e ülnanceira (fl. 6), atendendo-se, assim, à Lei de
Responsabilidade Fiscal Lei Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.

A repercussão financeira evidencia que não haverá aumento de
despesa, urna vez que se trata de substituição de ] ] (onze) funções gratinicas de

assessor de revisão de texto por ll (onze) gratificações pelo exercício de
ativídades de revisão final e disponibilização on-lhe dos pronunciamentos dos
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No que se ref'ere à iniciativa para propor a matéria. a Procuradoria, em
sua análise prévia, afirmou que o Prometo ''trata de matéria de interesse local, cuja
iniciativa é privativa da Câmara de Vereadores. através da sua Mesa Diretora, nos
termos do art. 5 1 . IV c/c art. 29 e art. 30 todos da Constituição Federal e do art. 1 5,
inc. 1, alínea "a", item 4 do Regimento interno da CAPA''

Assim, para melhor compreensão, trazemos à colação, o art. 51 da
Constituição Federal que, por simetria, se estende aos demais parlamentos
estaduais e municipais.

"Art. 5 ] . Compete privativamente à Câmara dos Deputados

IV - dlãi2Qr sobre sua organização. flincionamento. polícia.
criação, translbrmacão ou extinção

$gyE..$ç!.}:!çg$, e a iniciativa de lei para Hlxação da respectiva
remuneração. observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias:

". .

"F\" \.

Essa competência, observando princípio da simetria, foi estabelecida
no art. 57 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

''Art. 57. É de competência pri'ç'atava da Câmara Municipal

XV - dispor sobre sua organização. ftJncionamento e polícia,
criação e transformação de cargos. empregos e funções; e fixação da
respectiva remuneração. observados os parâmetros legais.
especialmente a Lei de diretrizes orçamentárias;

A competência exclusiva da Mesa Diretora para propor proletos que
transformam funções de seus serviços está prevista no art. 15 do Regimento deste
Legislativo.

''Art. 15. À Mlesa compete; dentre outras atribuições

estabelecidas neste Regimento, a direção dos trabalhos legislativos e
dos serviços administrativos da Câmara, especialmente:

1 - quanto à área legislativa:

d
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a) propor privativamente:
] . à Câmara: proletos que disponllam sobre sua organização,

funcionamento. segurança e serviços; bem como criação.
transformação ou extinção de cargos e ftJnÇÕes"

Estabelecida a inexistência de óbices jurídicos para a tramitação da
matéria, é importante registrar que a alteração proposta visa corrigir apontamentos
do Tribunal de Constas do Estado do Rio Grande do Sul. Porém, para além das
correções necessárias, a proposta de gratificação amplia as atribuições do
taquígrafo que desempenha ftlnções de revisor.

Anualmente, conforme consta na descrição sintética das atribuições do
Assessor de Revisão de texto, cabe ao servidor:

''efetuar o apanhado taquigráflco das sessões ordinárias.

extraordinárias e especiais. das audiências públicas e reuniões de
comissões. e posterior revisão da redução realizada pelos Taquígrafos
Apanhadores. observando os critérios da correção gramatical e das
normas estabelecidas pela Chefia da Seção de Taquigrafla;
supervisionar a composição das notas taquigráficas: quando
colecionadas as diversas partes: observando as padronizações e os
critérios estabelecidos pela Chefia da Seção de Taquigrafia".

Nessa proposta, ampliam-se as atribuições exigidas para a percepção
da nova gratiHlcação, pois o taquígrafo que desempenhar a função de revisor, além
de acompanhar e efetuar o apanhamento taquígránlco das sessões ou reuniões
plenárias, deverá:

"I revisar. quanto à forma. sentido, ortografia e gramática a
matéria encaminhada pelo Setor de Apanhados Taquigráficos.
assegurando a fidelidade do pronunciamento do orador;

11 - disponibilizar. em forma de texto. no site da CMPA. os
discursos parlamentares e as demais mania'estações realizadas pelos
oradores. durante as Sessões Plenárias. Reuniões de Comissões e
Audiências Públicas da CMPA; e

11 estruturar e disponibilizar as manifestações de cada
orador, subdivididas por períodos da Sessão Legislativa. por meio de
recurso digital próprio. no site da CMPA; para consulta on-linfa,
impressão e compartilhamento em redes sociais"

Para fins de um breve histórico, relembramos que, por meio da
n' 1.702, de 4 de junho de 2003, numa reorganização das funçõe;lResolução
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desempenhadas por alguns órgãos deste Legislativo, a Seção de Taquigrafia teve
suas atribuições ampliadas, quando recebeu as atribuições, previstas, pela
Resolução n' 1 .367, de 1 8 de maio de 1998, para o Selar de Revisão de Anais. Pela
Resolução n' 1.702, de 2003, o Setor de Revisão de Anais foi excluído do
organograina deste Legislativo, restando o Setor de Anais, e as atribuições de
revisão gramatical e ortográfica dos discursos que compõem os anais foram
transferidas para o Setor de Revisão TaquigráHlca da Seção de Taquigrafia.

Assim, além de deter mérito, que não nos compete analisar, a matéria
está amparada pela Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre e pelo Regimento deste Legislativo.

Sendo assim, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Sa[a de Reuniões, 4 de outubro de 20] 9

Vereador Aderi Sell,
Relator.
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Aprovado pela Comissão em o3' l Í2/ 2o I'}

Vereador Cassio Trogildo Vice-Presidente Vereador Mendes Ribeiro

/! q


