
Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4245 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
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INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 014.00017/2022-77

  

 

Altera o inc. IV do § 5º do art. 1º e o inc. III do
art. 13 e revoga o item 2 do inc. IV do § 5º do art.
1º e a al. e do inc. III do art. 13 da Resolução nº
1.367, de 2 de janeiro de 1998 – que reorganiza
os serviços administra�vos da Câmara Municipal
de Porto Alegre –, e alterações posteriores, e
altera o art. 20, o caput do art. 50-I e o Anexo I
da Lei nº 5.811, de 8 de dezembro de 1986 – que
estabelece o Sistema de Classificação de Cargos e
Funções da Câmara Municipal de Porto Alegre –,
e alterações posteriores, modificando para Chefe
da Seção de Despesas e Finanças a denominação
da função gra�ficada de Chefe da Seção de
Contabilidade e Finanças e alterando os
requisitos para seu provimento, bem como
modificando o nome da Seção à qual está
relacionada.

 

Vem às comissões CCJ, CEFOR, CUTHAB E CEDECONDH, para parecer CONJUNTO, o Projeto em epígrafe,
de autoria da Mesa Diretoria.

 

I. RELATÓRIO

O Parecer Prévio da Procuradoria-Geral desta Casa registra não haver óbice legal à tramitação da matéria.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

A Exposição de Mo�vos do PLL n° 343/22 informa que presente Projeto de Lei se faz necessário para
atualizar a denominação as atribuições e requisitos de provimento da chefia da atual Seção de



Contabilidade e Finanças, transformando-a em Seção de Despesas e Finanças, tendo em vista a alteração
sofrida na Diretoria de Patrimônio e Finanças com a criação da Contadoria e a ex�nção do Setor de
Escrituração, em 2013. Observa ainda que tal adequação também atende ao solicitado pela Controladoria
– Seccional CMPA, por meio da Requisição de Documentos e/ou Informações nº 08/2019.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, concluímos que as disposições da presente inicia�va se encontram adequadas ao
ordenamento jurídico, pelo que opinamos pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto e
quanto ao mérito opinamos pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 17/10/2022, às 14:41,
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 0451953 e o código CRC 2084F6AF.

Referência: Processo nº 014.00017/2022-77 SEI nº 0451953

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 082/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no 
doc 0451953 (SEI nº 014.00017/2022-77 – Proc. nº 0688/2022 - PLL 343), de autoria do vereador Claudio
Janta, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 31 de outubro 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 Matheus dos Santos Bonneau, Assistente Legisla�vo, em
01/11/2022, às 10:42, 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 0458701 e o código CRC C12F1255.

Referência: Processo nº 014.00017/2022-77 SEI nº 0458701

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

