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Altera o parágrafo único do art. 11 da Lei nº
12.677, de 24 de janeiro de 2020, autorizando a
prorrogação dos contratos de professores
temporários iniciados no ano de 2019 em razão
do período de calamidade pública.

  

Senhor Presidente,

I. RELATÓRIO

Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto das comissões, o projeto em epígrafe, de autoria do
Execu�vo Municipal.

O projeto em questão visa autorizar a prorrogação da contratação de professores temporários por parte
da Administração Pública, as quais foram autorizadas por essa Casa por intermédio da Lei nº 12.677, de
24 de janeiro de 2019.

O projeto recebeu parecer da Procuradoria da Casa, que ponderou sobre a importância da realização de
concursos públicos para preenchimento de tais vagas. Ainda assim, a Procuradoria reconheceu a
relevância do interesse público no caso, de modo que não poderia a sociedade restar prejudicada pela
interrupção das aulas prestadas por esses professores.

Ainda, a Procuradoria realizou apontamentos quanto a inexistência de análise de impacto orçamentário
de tais contratações, conforme impõe o art. 113 do Ato das Disposições Transitórias, e a ausência de
declaração do ordenador de despesas, imposta pelo art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o Relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO



Primeiramente, há de se analisar a cons�tucionalidade da matéria apresentada, tendo em vista a
competência regimental da CCJ, estabelecida no art. 36 do Regimento Interno.

A proposta tem por objeto a prorrogação de contratos de professores temporário iniciados no ano de
2019 e que, atualmente, que atendem as crianças de nosso Município. Ora, não há dúvida de que a
municipalidade é competente para dispor sobre a matéria, tendo em vista que essa está in�mamente
ligada ao interesse local e à própria organização da Administração Pública municipal.

Superado esse ponto, também resta evidente a competência do Execu�vo para dispor sobre a matéria,
vide o art. 94, V, da Lei Orgânica do Município. Assim, passamos a enfrentar os apontamentos realizados
pela Procuradoria da Casa, os quais visam assegurar o adimplemento dos requisitos formais para a
elaboração e tramitação de matérias que possuam impacto orçamentário.

O primeiro deles diz respeito a necessidade de es�ma�va de impacto orçamentário e financeiro da
proposta, con�da no art. 113 do Ato das Disposições Cons�tucionais Transitórias. Tal apontamento se
mostrou adequado e fru�fero, uma vez que, alertado de tal vício, prontamente o Execu�vo Municipal se
comprometeu com essa Relatora, e com as demais lideranças da Casa, em apresentar a es�ma�va
solicitada.

O segundo apontamento realizado pela Procuradoria diz respeito a ausência de declaração do ordenador
de despesa, o que cons�tui requisito formal nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Contudo, tal apontamento também restará solucionado quando da juntada do documento no qual consta
a declaração firmada por parte do Secretário da Fazendo, Sr. Rodrigo Fan�nel.

Sendo assim, os apontamentos da Procuradoria restarão atendidos na sua integralidade pela Prefeitura,
estando o projeto em conformidade com a Cons�tuição Federal e as leis que dispõe sobre matéria
orçamentária e financeira.

Há de se observar que a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça tem o dever de analisar a cons�tucionalidade
da matéria e que, ainda que o Procurador da Casa esteja correto em seus apontamentos, eles não se
mostram insanáveis no transcurso do processo legisla�vo, o qual não se encerra no âmbito das
Comissões.

Assim, em atenção a relevância da matéria, dos interesses dos vulneráveis que são beneficiários dos
serviços que serão descon�nuados se tal prorrogação não for efe�vada e do compromisso do Execu�vo
Municipal com essa Casa, de encaminhar os documentos que sanarão os requisitos formais apontados,
não se mostra razoável apontar óbice jurídica para a tramitação da matéria no presente momento, em
prejuízo da população.

Saliento que acompanharei o trâmite do projeto de perto e assegurarei a juntada dos referidos
documentos, os quais se dignam apenas ao adimplemento formal dos requisitos.

Ademais, por cautela, aponto que o presente projeto não encontra óbice na Lei Complementar nº
173/20, que estabelece o Programa Federa�vo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Isso porque, ainda que a referida lei complementar tenha proibido, até 31 de dezembro de 2021, a
admissão e contratação de pessoal, o legislador federal tomou o cuidado de, no art. 8º, IV, da mesma lei
complementar, ressalvar as contratações temporárias de que trata o inc. IX do art. 37 da Cons�tuição
Federal.

Por oportuno, colaciono o referido dispositivo da Constituição:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

Ora, no caso estamos falando da prorrogação de contratos de professores temporários, os quais estão
sendo fundamentais para o retorno às aulas no Município e, por consequência, fundamentais para o



atendimento, em momento tão delicado, do inequívoco interesse público em assegurar a con�nuidade
do acolhimento das crianças do Município em nossas escolas municipais, sejam elas parceirizadas ou não.

Superada a análise formal, no mérito, somos favoráveis ao projeto, tendo em vista a sua essencialidade
para a efe�vação dos direitos dos alunos do Município e a sua relevância na construção de um futuro
melhor para a cidade.

III. CONCLUSÃO

Deste modo, opinamos pela inexistência de óbice jurídica para a tramitação da matéria e, no mérito,
somos pela sua aprovação.

Sala de Reuniões Virtual, 16 de junho de 2021.

 

          Vereadora Comandante Nádia

Relatora

 

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
16/06/2021, às 17:21, 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 0244743 e o código CRC 5CFCCC64.

Referência: Processo nº 118.00158/2021-96 SEI nº 0244743

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 Conjunto nº 033/21 – CCJ/CECE/CEFOR/CUTHAB con�do no doc 0244743 (SEI
nº 118.00158/2021-96 – Proc. nº 0532/21 - PLE nº 008), de autoria da vereadora Comandante Nádia,
foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação,
realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 16 de junho de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação  do Projeto.
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Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereadora Bruna Rodrigues - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher - Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: NÃO VOTOU



Vereador Idenir Cecchin: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos - Vice-Presidente:: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
16/06/2021, às 18:20, 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 0244798 e o código CRC 8C2D07FA.

Referência: Processo nº 118.00158/2021-96 SEI nº 0244798

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

