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PARECER CCJ

Inclui parágrafo único no art.1º da Lei nº 11.229, de 06 de março de 2012, para acrescentar hipótese de
concessão de bônus moradia como instrumento da polí�ca habitacional do município de Porto Alegre.

 

Vem a esta Comissão, para parecer o Projeto de Lei do Execu�vo em epígrafe, de autoria do Sr. Prefeito
Sebas�ão Melo.

A procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer, registra que  não
vislumbra, nesse exame preliminar, manifesta incons�tucionalidade ou ilegalidade na proposição que
impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do
Regimento Interno, desde que observadas as normas de direito financeiro referidas no parecer nº
0424672 com a devida complementação da instrução da proposição.

É o sucinto relatório.

 

A matéria apresentada pelo Execu�vo Municipal, tem o intuito de ampliar os atendimentos para além das
hipóteses da re�rada das famílias das áreas de risco e das áreas objetos da execução das obras de
infraestrutura do município, não alterando a concessão do bônus moradia.

Cabe ressaltar que o projeto atende a todos os preceitos cons�tucionais, orgânicos e regimentais, não
necessitando atendimento à LRF, pois, referente ao apontamento da procuradoria da casa que aduz sobre
o aumento de despesas, tal inicia�va apresentada pelo Execu�vo somente se dará se houver previsão
orçamentária conforme exposto no caput do parágrafo único, objeto da matéria.

Portanto o disposi�vo apresentado somente será validado com previsão na LDO e LOA, estes que são
recebidos, analisados, apreciados, discu�dos, aprovados ou rejeitados pela maioria dos membros desta
Casa Legisla�va, conforme previsto no art. 120 do Regimento Interno.

Portanto, se tratando de matéria livre de incons�tucionalidades, ilegalidades ou inorganicidades, este
relator se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 21/09/2022, às 14:14,
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 0440165 e o código CRC 8BBE8EF1.

Referência: Processo nº 118.00376/2022-10 SEI nº 0440165

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

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 305/22 – CCJ con�do no doc 0440165 (SEI nº 118.00376/2022-10 – Proc. nº
0599/22 - PLE nº 020), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 21 de setembro de 2022, tendo ob�do 06 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 Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
21/09/2022, às 17:19, 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 0441874 e o código CRC 8A54ADE7.

Referência: Processo nº 118.00376/2022-10 SEI nº 0441874
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