
PARECER CCJ

Autoriza o Poder Execu�vo a contratar 27 (vinte e sete) Engenheiro Civis e 23 (vinte e três) Arquitetos, por tempo
determinado, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

 

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

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer Prévio, opinou que,
o ingresso de pessoal nos quadros funcionais do Poder Público se dá, de regra, mediante aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas ou �tulos, de acordo com a natureza e complexidade
do cargo ou emprego, nos termos do art. 37, II da Cons�tuição da República. Contudo, o inciso IX, do
mesmo art. 37, estabelece exceção que permite a contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem necessidade de concurso
público. O preceito diz que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. Consagrou-se o entendimento, de
que a lei a que se refere o disposi�vo citado é a de cada ente federado, a qual cabe definir o prazo e as
condições da contratação.

Ainda, aponta que proposta conflita, ao seu ver, com a Lei Municipal nº 7.770/96 uma vez que não
obedece ao prazo máximo de 120 dias previsto em seu art. 4º.

Por fim, nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Cons�tucionais Transitórias, toda proposição
legisla�va que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deve ser precedida da es�ma�va
do seu impacto orçamentário-financeiro.

É o sucinto relatório.

 

A matéria em analise é de competência municipal e se enquadra nos preceitos cons�tucionais conforme
o art. 30 e o inciso IX do art. 37, que tratam sobre a prerroga�va do Município legislar sobre matéria de
interesse local, bem como observado os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, poderá estabelecer na forma de lei, casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de interesse público excepcional.

Já a Lei Orgânica do Município prevê em seu inciso II do caput do art. 17, que a Lei estabelecerá os casos
de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, seguindo os preceitos e suplementando a Cons�tuição Federal. E por fim, a
matéria está de acordo com os termos previstos na Lei 7,770, de 19 de janeiro de 1996, ao contrário do
previsto pela procuradoria da casa, pois, a nova redação dada pela lei 12.802, de 26 de janeiro de 2021,
ao art. 4°, prevê que as admissões por tempo determinado observará o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

Quanto a es�ma�va de impacto orçamentário – financeiro, esta proposição vem acompanhada pela
mesma conforme os documentos de nº 03057185, 0357186 e 0357187 em anexo ao processo SEI nº
118.00226/2022-06.

Tendo em vista que para os cargos de Arquiteto e Engenheiro já há previsão de concurso público, mas
que pelos trâmites necessários não haverá tempo hábil para suprir as necessidades urgentes de entrega à
população de projetos que necessitam desta mão de obra específica. Nesse sen�do a matéria além de



cons�tucional e orgânica é meritória, pois, ela possibilitará cumprir a urgência dos projetos de reforma e
modernização de áreas fundamentais para o desenvolvimento do Município. Porém, esta Comissão em
suas atribuições prevê a legalidade e cons�tucionalidade dos projetos em si, não julgando seu mérito,
para que assim possa seguir os tramites legais dessa Casa Legisla�va, de forma independente e
imparcial.    

Diante o exposto, este relator entende e se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do
Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 25/04/2022, às 14:37,
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 0371895 e o código CRC 3B80890D.

Referência: Processo nº 118.00226/2022-06 SEI nº 0371895

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 115/22 – CCJ con�do no doc 0371895 (SEI nº 118.00226/2022-06 – Proc. nº
0196/22 - PLE nº 007), de autoria do vereador Claudio Janta, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 26 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
28/04/2022, às 11:17, 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 0373932 e o código CRC 6A9A9C33.

Referência: Processo nº 118.00226/2022-06 SEI nº 0373932

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

