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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 034.00050/2021-04

PARECER Nº

Altera o inciso IX do caput do ar�go 3º e inclui § 2º no ar�go 3º e § 6º no ar�go 6º da Lei nº 12.583, de 9
de agosto de 2019, estabelecendo a possibilidade de adoção de campos, inclusive os de futebol.

                                                                                                                                                                                             
                                        

 I. RELATÓRIO

 

Vem a esta relatora o Projeto de Lei do Legisla�vo em epígrafe, ora PLL 74 de 2021, de autoria do
Vereador José Freitas, para Parecer. 

 

Ao verificar o parecer prévio da Procuradoria Geral desta Casa Legisla�va (0248336), manifestação no
sen�do de que a proposta apresenta vício de inicia�va, haja vista reserva da administração.

 

 II. FUNDAMENTAÇÃO

 

O presente projeto possui como obje�vo a inclusão de campos de futebol a serem adotados com base na
Lei Nº 12.583, de 9 de agosto de 2019, sem que haja qualquer privilégio de uso dos campos por parte dos
adotantes, conforme se verifica na emenda ( 0260770). 

 

Ainda, que a adoção dos campos resulte na ampliação e melhoria dos campos, esta prerroga�va é
matéria do Execu�vo, isto por que a competência é exclusiva do Prefeito, conforme ar�go. 94 e seus
incisos da lei Orgânica.  

 

Art. 94 - Compete priva�vamente ao Prefeito:



... 

 IV - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal;

...

 XII - administrar os bens e as rendas municipais, e promover o lançamento, a fiscalização e a
arrecadação de tributos; 

...

 XIV - propor convênios, ajustes e contratos de interesse do Município; 

 

Igualmente, o presente projeto, ao criar obrigações a serem cumpridas na forma prevista, invade
indubitavelmente a órbita de competência do chefe do Execu�vo local. Isto porque, interfere na a�vidade
administra�va, matéria de ordem pública com gestão exclusiva do Prefeito.  

 

Deve se observar que os Projetos de Lei de inicia�va do Poder Legisla�vo, com a intenção de se criar
medidas eficazes não podem ultrapassar os limites da competência deste poder para criação de Leis
sobre determinado tema que se trata de inicia�va do Poder Execu�vo. 

 

III. CONCLUSÃO

 

Por derradeiro, compete ao Poder Execu�vo Municipal a inicia�va de projetos de lei que guardam relação
com a função administra�va �pica desse poder, sendo assim, a mudança ou até mesmo criação sugerida
pelo Nobre colega enseja uma indevida ingerência do Poder Legisla�vo na organização do Poder
Execu�vo. Infringindo o princípio cons�tucional da harmonia e separação dos poderes. 

 

 Diante do exposto, nos termos do art. 52 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, opinamos
pela REJEIÇÃO do PLL, bem como à Emenda nº 01 (0260770), conforme razões acima mencionadas. 

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 07/03/2022, às
13:00, 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 0349055 e o código CRC 93F9219E.

Referência: Processo nº 034.00050/2021-04 SEI nº 0349055

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 012/22 – Cosmam – contido no doc 0349055 – (SEI nº 034.00050/2021-04 –
Proc. nº 0236/21 – PLL 074/21), de autoria da vereadora Mônica Leal, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 14 de março de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 01 voto
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto e da Emenda nº 01 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – (não votou) 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – CONTRÁRIO
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL 

#GVML=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
14/03/2022, às 15:27, 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 0352942 e o código CRC 1DDED606.

Referência: Processo nº 034.00050/2021-04 SEI nº 0352942

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

