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PARECER CCJ

Vem a esta Comissão, para Parecer, Projeto de Lei do Executivo, PLE 042/21 e a mensagem retificativa, que
autoriza o Município de Porto Alegre a contratar Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação
(Analista TIC), em caráter emergencial e por prazo determinado, para atender necessidade temporária e de
excepcional interesse público.

O presente projeto visa a contratação emergencial de Analista Tecnologia tendo em vista que na Prefeitura da
Capital não há cargos com formação em Analista TIC e consequentemente carece de expertise em análises de
Termos de Referências e soluções de tecnologias.

Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com a Constituição Federal, é competência do Executivo Municipal dispor sobre a estruturação da
Administração Municipal e, por inferência, dos cargos e funções que compõe a administração direta e
autárquica. Nesse sentido, inclusive, é o disposto nos incisos IV e V do art. 94 da Lei Orgânica do
Município.

Por oportuno, colaciona-se:

Art. 94 Compete priva�vamente ao Prefeito:

 

(...)

 

IV - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal;

V - prover cargos, funções e empregos municipais, e pra�car os atos administra�vos referentes aos
servidores municipais, salvo os de competência da Câmara Municipal;

 

O projeto autoriza a contratação de Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação (Analista TIC), em
caráter emergencial e por prazo determinado, para atender necessidade temporária e de excepcional interesse
público. 

O proponente apresentou mensagem retificativa e a tabela da repercussão financeira, conforme determina a
legislação.

Assim, ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da
matéria, do projeto e da mensagem retificativa.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 25/11/2021, às
16:25, 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 0308186 e o código CRC AE16F814.

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 118.00310/2021-31 SEI nº 0308186
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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 260 – CCJ con�do no doc 0308186 (SEI nº 118.00310/2021-31 – Proc. nº
1065/21 - PLE nº 042), 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  30 de
novembro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e
da Mensagem Re�fica�va nº 01.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
02/12/2021, às 16:22, 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 0311404 e o código CRC E8E6ED4C.

Referência: Processo nº 118.00310/2021-31 SEI nº 0311404

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

