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PARECER CCJ

Autoriza o Poder Execu�vo a contratar Eletrotécnicos para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb),
em caráter temporário e por prazo determinado.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Executivo Municipal.

O Projeto visa autorizar o Poder Executivo a contratar Eletrotécnicos para a Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos (SMSUrb), em caráter temporário e por prazo determinado.

A Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta e destaca que,  que a LC 173/20, que estabelece
o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e proíbe, até 31 de
dezembro de 2021, a admissão e contratação de pessoal, ressalva as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal. 

É o sucinto relatório.

O projeto em analise está em consonância com a Lei 7.770 de 19 de janeiro de 1996, que prevê as contrações
temporárias em âmbito municipal, e também ao inciso II do art. 17 da Lei Orgânica de Porto Alegre, que
prevê a contratação de pessoal por tempo determinado. 

Referente ao apontamento da procuradoria quanto a LC 173/20 que proíbe até 31 de dezembro de 2021 a
admissão e contratação de pessoal, a mesma tornará sem efeito ao findar do mês de dezembro de 2021.
Portanto, quando o projeto finalizar sua tramitação nesta Casa Legislativa até chegada de sua promulgação se
aprovado o mérito, não haverá impeditivos que possam barrar ou tornar nula tal ação a ser realizada pelo
Executivo Municipal.

Conforme apontado também pela procuradoria, o art. 113, do ADCT, a proposição legislativa que crie ou
altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro. Consonante ao artigo 113 do ADCT, o autor apresentou estimativa de impacto
financeiro juntamente com o PLE e por fim reiterou tal informação conforme seguem em anexo os
documentos 0289606 e 0310977 do processo SEI, que adequam a estimativa de impacto financeiro a LOA,
PPA a LDO.

Portanto, observada a ausência de ilegalidades, inconstitucionalidades ou inorganicidades, esta Comissão se
manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 08/12/2021, às 15:04,
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 0311218 e o código CRC 0884F3CF.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 118.00303/2021-39 SEI nº 0311218
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 306 – CCJ con�do no doc 0311218 (SEI nº 118.00303/2021-39 – Proc. nº
1030/21 - PLE nº 039), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  14 de
dezembro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
14/12/2021, às 18:29, 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 0316852 e o código CRC 2E9530AA.

Referência: Processo nº 118.00303/2021-39 SEI nº 0316852
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