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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 161.00035/2022-92
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 161.00035/2022-92

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO

 

 

PARECER CONJUNTO Nº        /
CCJ/CEFOR/CUTHAB

 

Revoga a Lei nº 12.866, de 6 de setembro de 2021 – que suspende a contagem dos prazos de validade
dos concursos públicos municipais vigentes em 31 de março de 2020, bem como aqueles homologados a
partir dessa data, até que seja decretado o fim do estado de calamidade pública no Município de Porto
Alegre em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

 

          Vem a este Relator-Geral, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da Vereadora Cláudia
Araújo, que revoga a Lei nº 12.866, de 6 de setembro de 2021 – que suspende a contagem dos prazos de
validade dos concursos públicos municipais vigentes em 31 de março de 2020, bem como aqueles
homologados a partir dessa data, até que seja decretado o fim do estado de calamidade pública no Município
de Porto Alegre em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).
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         O projeto tramitou regularmente na Casa, tendo recebido parecer da Procuradoria, que não observou
óbice jurídico direta à tramitação do projeto de lei em questão.  Contudo, a Procuradoria ressalvou que, se a
matéria que se pretende ser revogada for considerada inconstitucional, a norma revogadora também o será.

 

         É o relatório.

 

         Primeiramente, há de se analisar a constitucionalidade e a legalidade da matéria apresentada, tendo em
vista a competência regimental da CCJ, estabelecida no art. 36 do Regimento Interno.

 

         Em síntese, a autora da proposição visa revogar a Lei Municipal nº 12.866, de 6 de setembro de 2021,
que visava a suspensão da contagem dos prazos de validade dos concursos públicos vigentes em 31 de março
de 2020, bem como os que foram homologados a contar desta data até o fim do estado de calamidade pública
causado pela Covid-19. Segundo a exposição de motivos do projeto, a proposta de revogação se deve (i) a
realização das nomeações de serviços públicos vigentes, que, ao seu sentir da Vereadora proponente, reflete
os benefícios da referida Lei e; (ii) o transcurso do prazo estabelecido na Lei Complementar Federal nº
173/20.

 

         Em que pese se compreenda o apontamento da Procuradoria, uma vez sancionada uma lei municipal
essa possui, até posterior controle de constitucionalidade, presunção de validade e conformidade com o
ordenamento jurídico.

 

         Nessa toada, a vereadora visa revogar lei que foi criada a partir de iniciativa parlamentar, o que se
mostra possível. Ademais, esse vereador possui o entendimento de que constitui dever da Câmara Municipal
a fiscalização e otimização do arcabouço jurídico municipal, inclusive através da revogação de normas sob
as quais padeça dúvidas quanto à constitucionalidade, visando a efetivação da segurança jurídica.

 

         Justamente por esse motivo, no que se refere ao mérito da proposição, somos pela sua aprovação.

           

         Desta feita, entendemos pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto no
presente momento e, no mérito, pela sua aprovação.

 

 

         Sala das Sessões, 22 de junho de 2022.

 

 

Vereador Felipe Camozzato

Relator-Geral
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Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 22/06/2022, às
13:04, 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 0402071 e o código CRC DBC15479.

Referência: Processo nº 161.00035/2022-92 SEI nº 0402071

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 Conjunto nº 037/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0402071 (SEI nº
161.00035/2022-92 – Proc. nº 0177/22 - PLL nº 094), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de junho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
22/06/2022, às 20:26, 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 0402529 e o código CRC C3A1667D.

Referência: Processo nº 161.00035/2022-92 SEI nº 0402529

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

