
PARECER CCJ

PARECER Nº        /2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

 

Ins�tui o Programa Municipal de Microcrédito, altera a Lei 12.744, de 06
de novembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2021, altera a Lei 12.297, de 04 de setembro de 2017
que ins�tui o Plano Plurianual de 2018-2021.

 

I

RELATÓRIO

 

1. Vem a este Relator, para parecer, o Projeto de Lei do Execu�vo 005/2021, em epígrafe,
de autoria do Prefeito Municipal, que ins�tui o Programa Municipal de Microcrédito, altera a Lei 12.744,
de 06 de novembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021,
altera a Lei 12.297, de 04 de setembro de 2017 que ins�tui o Plano Plurianual de 2018-2021. O projeto
teve, até o momento, a seguinte tramitação:

2. Em 24/03/2021, o Execu�vo encaminhou o PLE à Câmara de Vereadores. O projeto foi
apregoado pela Mesa em 29/03/2021, e encaminhado à Procuradoria para Parecer prévio. Em
15/04/2021, houve entrega, pelo Execu�vo, de documentação complementar. Em 25/05/2021, foi
incluído Parecer prévio, o qual concluiu pela inexistência de óbice de natureza cons�tucional para o
trâmite da matéria, embora apontasse questões técnicas. O líder do Governo, nobre Ver. Idenir Cecchin,
ciente do Parecer, requereu a con�nuidade do trâmite do PLE. Em 02/06/2021, o PLE cumpriu a 1ª sessão
de pauta. A segunda, terceira e quarta sessões foram cumpridas, respec�vamente, nos dia 07, 09 e 14 de
junho de 2021. Em 16/06/2021, o projeto foi encaminhado à CCJ para parecer, e fui nomeado relator em
30/06/2021.

3. Eis o breve relatório.

 

II

MÉRITO

 

4. O contexto social e econômico em que o presente projeto surge é de extrema
importância. A pandemia do coronavírus não poupou ninguém. Todos fomos severamente afetados. Além
de centenas de milhares de mortes causadas por esta doença maligna, setores econômicos foram
severamente afetados. Muitos negócios fecharam, muitos empregos foram perdidos, adiamos muitos



sonhos. Os que sobreviveram, o fizeram com extrema dificuldade e com riscos altos de fenecer. O
presente projeto, portanto, busca ser parte de uma solução para o problema dos pequenos negócios,
muitos deles totalmente descapitalizados, que necessitam de microcrédito para retomar a a�vidade
econômica.

5. Desta forma, consideramos o projeto meritório e adequado cons�tucional e legalmente.
A competência para editar legislação sobre microcrédito é do poder execu�vo, bem como há claro
interesse local na regulamentação. As diretrizes gerais do projeto estão claras, conforme passamos a
abordar em seguida.

6. Há previsão de dois grupos beneficiados pelo Programa Municipal de Microcrédito, que
incluem, por um lado, as pessoas naturais e jurídicas empresárias que  exerçam as a�vidades produ�vas
exclusivamente no âmbito do Porto Alegre e que tenham receita anual limitada ao valor máximo das
microempresas; e, por outro lado, as pessoas naturais de baixa renda, inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal, e que sejam proprietárias ou possuidoras de imóveis de �po
residenciais regularizados ou regularizáveis no município, com exclusão dos imóveis cedidos ou alugados.

7. Há, igualmente, uma clara visão de retomada econômica, como bem estabelecidos pelo
art. 3º, e uma metodologia clara para operacionalização do instrumento, estabelecido pelo art. 4º. Há,
ainda, definição sobre as ins�tuições que podem operar o programa municipal, delimitadas no art. 5º,
que inclui um rol bastante alargado de ins�tuições, de modo que, por um lado, aumenta a capilaridade
de acesso por parte da população, mas, por outro lado, dificulta a capacidade de fiscalização. O Poder
Execu�vo, neste úl�mo ponto, deverá permanecer atento para que o Programa de Microcrédito não seja
ví�ma de fraudes e outros desvios criminosos de seus obje�vos. A transparência, neste caso, deverá ser
norteadora do des�no dos recursos.

8. Por fim, a Procuradoria desta casa considerou que não há óbice de natureza
cons�tucional para a tramitação do projeto, embora tenha apontado considerações de ordem técnica, as
quais foram, consideramos, respondidas sa�sfatoriamente pelo governo nos documentos 0225217,
0225218, 0225220 e 0225231.

9. Estão previstos um aporte financeiro de R$ 1.661.440,00 (um milhão, seiscentos e
sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais), no primeiro ano de vigência do Programa, seguido de
aportes de R$ 3.298.944,00 (três milhões, duzentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e quatro
reais), no segundo ano, e R$ 5.582.156,80 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil cento e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), no terceiro e úl�mo ano. Há portanto limite de créditos, e há
previsão para o seu término.

 

III

CONCLUSÃO

 

10. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do projeto e, no mérito, pela aprovação do projeto.

 

Porto Alegre, julho de 2021

 

 

RAMIRO ROSÁRIO

VEREADOR 



Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 07/07/2021,
às 18:47, 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 0251597 e o código CRC E4226A59.

Referência: Processo nº 118.00112/2021-77 SEI nº 0251597

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 094/21 – CCJ con�do no doc 0251597 (SEI nº 118.00112/2021-77 – Proc. nº
0339/21 - PLE nº 005), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de julho de 2021, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL (0255019)

Vereador Claudio Janta - Vice-Presidente: FAVORÁVEL (0255024)

Vereadora Comandante Nádia: NÃO VOTOU

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL (0255030)

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL (0255021)

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL (0255014)

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL (0251597)

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
15/07/2021, às 14:37, 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 0255475 e o código CRC 82299EB5.

Referência: Processo nº 118.00112/2021-77 SEI nº 0255475

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

