
PARECER CCJ

Altera o caput do art. 92, cria e ex�ngue as Funções Gra�ficadas constantes na letra c do Anexo I, todos da Lei nº
6.309, de 28 de dezembro de 1988 – que estabelece o plano de careira dos funcionários da Administração

Centralizada do Município; ex�ngue Funções Gra�ficadas no Anexo II da Lei nº 6.151, de 13 de julho de 1988 –
que estabelece o plano de carreira do magistério público municipal; dispõe sobre o respec�vo plano de

pagamento e dá outras providências, e altera o inc. XIX do art. 1º da Lei 11.404, de 27 de dezembro de 2012 – que
atribui verba de representação aos �tulares dos Cargos em Comissão ou das Funções Gra�ficadas que menciona.

 

Vem a esta Comissão, para parecer o Projeto de Lei do Execu�vo em epígrafe, de autoria do Sr. Prefeito
Sebas�ão Melo.

 

A procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu parecer, registra que a matéria é
de competência legisla�va do Município e de inicia�va reservada do Chefe do Poder Execu�vo. Observa
ainda que não se está a criar funções novas, ou melhor, se está apenas aumentando o número de funções
gra�ficadas já existentes, cujas atribuições, remuneração etc já estão fixadas em lei.

Sendo assim, nesse exame preliminar e perfunctório não vislumbra óbice de natureza jurídica que impeça
a tramitação e aprovação da proposição legisla�va em questão, desde que, conforme o caso, seja
observado a LRF e o art. 113 do ADCT.

 

É o sucinto relatório.

 

Em nenhum momento conforme relato da procuradoria, vislumbro qualquer �po de
incons�tucionalidade, ilegalidade ou inorganicidade que venha barrar a tramitação do Projeto, pois
conforme aduz a procuradoria da casa matéria é de competência legisla�va do Município e de inicia�va
reservada do Chefe do Poder Execu�vo.

Cabe ressaltar que o projeto em analise atende a todos os preceitos cons�tucionais, LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), contando com a Repercussão Financeira cujo resultado não apresenta
incremento de despesa para o Município.

Por fim, conforme aduz o inciso V, do art. 94 da LOMPA, compete priva�vamente ao Prefeito prover
cargos, funções e empregos municipais, e pra�car os atos administra�vos referentes aos servidores
municipais, salvo os de competência da Câmara Municipal.

Portanto, se tratando de matéria livre de incons�tucionalidades, ilegalidades ou inorganicidades, este
relator se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 03/03/2022, às 19:31,
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,

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


informando o código verificador 0348133 e o código CRC 33BA6611.

Referência: Processo nº 118.00276/2021-02 SEI nº 0348133
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