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PARECER CEDECONDH

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

 

 

 

                                      Trata-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica que altera o § 2º do art. 183 da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre.

 

 

SEI Nº: 118.00329/2022-68

 

PELO: 01

 

PROC: Nº 0506/22

 

        Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Executivo em epígrafe, de
autoria do Sr. Prefeito Sebastião Melo.

        A Procuradoria da Casa analisou o teor da proposta, e em seu Parecer, não vislumbra manifesta
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça a sua tramitação.

        Da mesma forma, ratificando o Parecer da Procuradoria, a Comissão de Constituição e Justiça não
vislumbra qualquer tipo de inconstitucionalidade, ilegalidade ou inorganicidade, pois a matéria é de
competência legislativa do Município e também de iniciativa do Prefeito Municipal.

        Em apertada síntese, é o relatório.

        No tocante à competência desta Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, já superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer
com base no que está previsto no art. 40 do Regimento Interno desta CMPA.

        A Lei Orgânica Municipal de Porto Alegre não permite que as escolas da Rede Municipal realizem
pequenos investimentos, como a aquisição de bens permanentes com a utilização dos recursos trimestrais
encaminhados pela SMED. Essa restrição torna a compra de bens permanentes demasiadamente burocrática
e ineficiente, pois centraliza na SMED a aquisição dos bens permanentes demandados pelas escolas. O art.
212 da Constituição Federal obriga os municípios a aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da
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receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.

        Trata-se, indubitavelmente, de importante medida para a promoção do aprendizado das crianças e
adolescentes atendidas pela rede pública de educação do país. Não obstante, tal exigência coloca uma porção
de desafios operacionais e técnicos para a sua execução. Importante ser dito que o Brasil como um todo está
experimentando um processo permanente de transição demográfica, redução da base da pirâmide etária, a
qual restringe a necessidade real de expansão da estrutura da rede na margem extensiva, ou seja, na
construção de mais escolas e ampliação da oferta de outros recursos físicos complementares.
Consequentemente, o futuro aponta para necessidades específicas ligadas ao cotidiano da escola, tanto
pedagógicas quanto gerenciais (gestão), o que certamente depende muito da observação dos responsáveis
pela direção da escola. De mais a mais, cumpre mencionar que não existe na Constituição Federal norma
sobre restrição de gastos nas unidades de ensino, ou seja, não há uma norma de reprodução obrigatória.
Portanto, é perfeitamente possível a ampliação da despesa. Do mesmo modo, a legislação infraconstitucional
permite gastos de capital, por exemplo, a lei Federal do Programa Dinheiro Direta na Escola – PDDE (lei nº
11.947/2009) que permite gastos com pequenos investimentos.

         Assim, com o objetivo de desburocratizar as compras realizadas pelas escolas e aumentar a autonomia
das mesmas, este Projeto de Emenda à Lei Orgânica permite que as escolas realizem aquisições de bens
permanentes com a utilização dos repasses trimestrais. Essa alteração legislativa também permitirá que a
SMED promova a alteração de outras instruções internas vinculadas a essa norma, tornando-se uma
importante ferramenta de desburocratização dos processos internos da Secretaria.

              Ante ao exposto, restando evidente a importância da matéria encaminhada, considerando meritória a
Proposição, manifesto Parecer pela aprovação do Projeto de Emenda que altera o § 2º do art. 183 da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio Dornelles Carpes, Vereador, em
20/10/2022, às 15:30, 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 0454095 e o código CRC 72B78118.

Referência: Processo nº 118.00329/2022-68 SEI nº 0454095

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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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) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 148/22 – CEDECONDH con�do no doc 0454095 (SEI
nº 118.00329/2022-68 – Proc. nº 0506/22 – PELO nº 001/22), de autoria do vereador Cassiá Carpes, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de outubro de 2022, tendo ob�do
04 votos FAVORÁVEIS e 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: NÃO VOTOU

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: NÃO VOTOU

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Decio Brasil Gava, Chefe de Seção, em 21/10/2022, às
11:39, 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 0454393 e o código CRC 628E7853.

Referência: Processo nº 118.00329/2022-68 SEI nº 0454393

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

