
PARECER CCJ

Cria e ex�ngue funções gra�ficadas e altera os inciso IV, VIII E XII do art. 16 e o Anexo I da Lei nº 11.979, de 22 de
dezembro de 2015, que regulamenta a Lei Complementar nº 701 de 18 de julho de 2012 que ins�tuiu a Lei

Orgânica da Procuradoria Geral do Município (PGM)

 

Vem à está Comissão, para parecer, Projeto de Lei do Executivo nº PLE 29, SEI 118.00273/2021-61, que
autoriza o Executivo Municipal a criar e extinguir funções gratificadas e altera os inciso IV, VIII E XII do
art. 16 e o Anexo I da Lei nº 11.979, de 22 de dezembro de 2015, que regulamenta a Lei Complementar nº
701 de 18 de julho de 2012 que instituiu a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Segundo consta na justificativa, as modificações são fundamentais para efetivar a estruturação e garantir a
otimização na utilização dos recursos públicos, com a racionalização dos meios empregados na prestação dos
serviços, especialmente na reorganização da área fiscal e na qualificação dos processos relacionados às
Comissões Judicantes.

Defende ainda o Executivo que, a aprovação do projeto, é imprescindível, inclusive, para os expedientes em
matéria legislativa, pois possibilitará a divulgação e a publicidade do teor das minutas dos Decretos, dos
Projetos de Lei, das Ordens de Serviços e dos demais expedientes administrativos de iniciativa do Poder
Executivo, aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre, para que todos
possam contribuir para a elaboração dos atos administrativos referidos.

A Repercussão Financeira em complemento ao projeto, foi enviado e anexado ao expediente em 09/09/221.

O parecer nº 34/22 da Procuradoria da Câmara, entendeu que:

Isso posto, nesse exame preliminar e perfunctório não vislumbro óbice de natureza jurídica que impeça a
tramitação e aprovação da proposição legislativa em questão, desde que, realizado ajustes na redação e,
conforme o caso, seja observado e cumpridas as exigências da LRF e do art. 113 do ADCT.

 

É o relatório.

A matéria proposta pelo Executivo Municipal se encontra dentro de suas atribuições conforme apontado pela
procuradoria da casa e também previsto na Lei Orgânica no inciso IV do art. 94, que versa sobre caber
privativamente ao Prefeito dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração
municipal.

Verifica-se, com a juntada da Repercussão Financeira anexada, o cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como, a informação importante de que não haverá aumento de despesas com pessoal.

Sendo assim, não havendo dispositivos inconstitucionais ou inorgânicos para relatar, esta Comissão se
manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 23/03/2022, às



15:15, 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 0357847 e o código CRC EF3DA0B9.

Referência: Processo nº 118.00273/2021-61 SEI nº 0357847

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 111/22 – CCJ con�do no doc 0357847 (SEI nº 118.00273/2021-61 – Proc. nº
0896/21 - PLE nº 029), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 19 de abril
de 2022, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação
abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
19/04/2022, às 23:57, 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 0370422 e o código CRC ABFC6EF6.

Referência: Processo nº 118.00273/2021-61 SEI nº 0370422

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

