
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: 118.00474/2022-49

  

 

Autoriza o Execu�vo Municipal a contratar 3
(três) Arquitetos, por tempo determinado, a fim
de atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, para a Secretaria
Municipal da Cultura e Economia Cria�va
(SMCEC).

  

Vem às comissões CCJ, CEFOR, CUTHAB e CECE para parecer CONJUNTO, o Projeto de Lei em epígrafe, de
autoria do Prefeito Municipal.

 

I. RELATÓRIO

Em seu Parecer Prévio, a Procuradoria desta Casa Legisla�va, não apontou óbice de natureza jurídica à
tramitação da matéria, em hipótese de exceção ao princípio cons�tucional do concurso público (art.
37, caput, inc. II, da CF), a Cons�tuição Federal admite que, nos casos definidos em lei, a Administração
Pública efetue contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público (art. 37, caput, inc. IX, da CF).

Por simetria, a Lei Orgânica Municipal reproduz idên�ca disposição em seu texto (art. 17, inc. II, da LOM).
Na esfera municipal, portanto, a matéria se circunscreve ao interesse local, o que insere a proposição no
âmbito da competência legisla�va do Município (art. 30, inc. I, da CF).

Portanto, inexiste vício formal de ordem subje�va, porquanto se trata de proposição iniciada pelo
Governo Municipal, a quem compete a deflagração do processo legisla�vo des�nado a obter autorização
específica para contratação temporária no âmbito do Poder Execu�vo, cons�tuindo matéria sujeita à
reserva de administração (art. 2º c/c art. 94, IV, da LOM).

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

No que concerne ao exame da cons�tucionalidade, legalidade, organicidade e quanto às disposições do
Regimento deste Parlamento, não vislumbro óbice ou vício de natureza jurídica que impeça a tramitação



da proposição em análise, já que, compulsando os autos do presente processo legisla�vo, verifico que as
proposições encontram supedâneo no ar�go 30, inciso I, da Cons�tuição Federal, que estatui ser de
competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Quanto ao mérito do PLE, o mesmo é indiscu�vel, visto que o objeto da matéria visa a contratação por
prazo determinado de arquitetos, desafogando o gargalo existente na Secretaria da Cultura que por falta
de profissionais a cidade não consegue avaliar as suas questões de patrimonio cultural no tempo hábil a
fim de não prejudicar os contribuintes e nem a sua história.

 

III. CONCLUSÃO

Diante disso, este Relator se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto, e
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 29/11/2022, às 20:39,
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 0472736 e o código CRC CDCD39BD.

Referência: Processo nº 118.00474/2022-49 SEI nº 0472736

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


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 Conjunto nº 102/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CECE con�do no  doc 0472736 (SEI
nº 118.00474/2022-49 – Proc. nº 0776/22 - PLE 033), 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 Educação, Cultura, Esportes e Juventude, realizada pelo Sistema
de Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de novembro 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
01/12/2022, às 11:45, 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 0473773 e o código CRC 863B3C3F.

Referência: Processo nº 118.00474/2022-49 SEI nº 0473773

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

