
PARECER CCJ

Vem a esta Comissão, para exame e parecer, o encaminhamento do Vereadora Fran Rodrigues, do Projeto
de Lei que altera a alínea a do art. 1º da Lei nº 3.033, de 30 de junho de 1967 – que fixa os feriados
municipais –, e alterações posteriores, consagrando o feriado municipal do dia 2 de fevereiro a Nossa
Senhora dos Navegantes e Iemanjá.

Após os trâmites regimentais, o projeto foi enviado ao parecer da Procuradoria, opinando no sen�do da
inexistência de óbice à tramitação. 

Posto em pauta o feito em 20 de dezembro de 2021, cumprindo a 2º Sessão de Pauta durante a 1ª Sessão
Extraordinária da 2º Sessão Legislava Ordinária da XVIII Legislatura, realizada no dia 07 de fevereivo de
2022. 

Encaminhado à CCJ para parecer. 

Designado este vereador que subscreve. 

É o breve relato. 

 

A fim de evitar desnecessária tautologia, reporta-se ao parecer exarado pela Procuradoria desta Casa
Legisla�va. 

Dito isso, como pode se observar, a proposição apresentada pela nobre vereadora compreende todos os
requisitos jurídicos pre�nentes. A matéria é de interesse local, conforme art. 30, inciso I, cf/88, e há por
parte do autor legi�midade para apresentação do Projeto em comento. 

O regramento sobre os feriados municipais é regido pela Lei Nacional nº 9.093/95 que estatui que os
feriados civis devem ser declarados por lei federal, e por lei municipal apenas os feriados religiosos, assim
considerados os dias de guarda, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro,
neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. Nesse sen�do, levando em consideração que não há alteração
prá�ca na quan�dade de feriados existentes e, considerando a mul�religiosidade presente no nosso
município, não vislumbro óbice para a tramitação do Projeto.

 

Ante o exposto, concluo pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação da presente
proposição. 

 

Leonel Radde (PT)

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador, em 03/03/2022, às
03:37, 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 0347556 e o código CRC CC0944D0.

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


Referência: Processo nº 247.00004/2021-56 SEI nº 0347556
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