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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO237/13 - GPC

Exceientíssimo Senhor

Ver. OUo A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Emenda a Lei Orgânica

Senhor Presidente:

Com nossos cumprimentos e de conformidade com o inciso 11,Art. 26

da Lei Orgânica, dirigimo-nos a Vossa Excelência com a finalidade especial de

encaminhar proposta de Emenda a Lei Orgânica, conforme anexo.

Exposicão de Motivos:

A presente proposta justifica-se pela aplicação do princípio da simetria,

eis que tais premissas vêm estabelecidas na Constituição Federal (art. 131) e

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (art. 114). Estabelecer a representação

judicial do Município de Carazinho, mediante a Procuradoria-Geral do Município, cuja

atividade, nos termos da proposta e demais orientações legislativas das esferas

Estaduais e Federais, é inerente ao regime da legalidade da administração pública.

Também vem ao encontro do que dispõe a PEC 17, que visa modificar o

artigo 132 da Constituição Federal, que passará a viger com a seguinte redação:

Art. 132. Os Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e

titulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasíl em todas as suas fases,

exercerão a representação judicial e a consultoria jurfdica dos respectivos entes

federados. {.
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Diante disso, é de fundamental importância, para qualquer municipio que

busque a evolução, o desenvolvimento, o progresso responsável e sustentável, bem

como a preservação do interesse público, estabelecer a representação judicial por

intermédio de sua Procuradoria.
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PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N° 34/2013

Acrescenta Artigos 70-A, 70-S e 70.C à Lei

Orgânica do Município de Carazinho.

Art. 10 Ficam acrescidos os Artigos 70-A, 70-8 e 70-C à Lei Orgânica do

Município, com a seguinte redação:

Seção X

Das Disposições Gerais

Art. 70-A. O Municipio deverá organizar sua administração e exercer suas

atividades dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo ao interesse

local e aos principios técnicos adequados ao desenvolvimento integrado da

comunidade.

Parágrafo Único. Para o planejamento é garantida a participação popular nas

diversas esferas de discussão e deliberação.

Art. 70-8. O Poder Executivo definirá, em lei, a forma como se efetivará a

descentralização político-admínistrativa que objetiva.

Seção XI

Da Advocacia Geral

Art. 70-C. A Advocacia-Geral do Municipio é atividade inerente ao regime de

legalidade da administração pública, tendo como órgão central a Procuradoria-Geral do

Municipio, nos termos definidos em Lei especifica.

Art. 20 Esta Emenda a Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2013.
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