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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 21 de fevereiro de 2018.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 025/18

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO
025/16, desta data, que Estabelece carga horária semanal e requisito para provimento

em Cargos em Comissão pertencentes â estNtura da Secretaria Geral do Governo.

Exposcâo de Motivos:

o projeto de lei apresentado visa fixar a carga horária para os cargos de

Assessor Juridico, Assessor Jurídico das Secretarias e Chefe do Pracon, em virtude de

que a carga horária semanal de 20 horas já vem sendo cumprida há anos pelos

ocupantes dos cargos referidos.

Ainda, a propositura estabelece o requisito de instruÇàO de Bacharel em

Cíências Jurídicas e Sociais para os cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico

das Secretarias, tendo em vista que as legislações anteriores não possuíam essa

exigência. Cabe salientar que a escolaridade determinada para o cargo de Chefe do

Procon consta na Lei Municipal nO7.093/09.

Atenciosamente.

www.earulnhO.fS.l/OV.br
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PROJETO DE LEI N° 025. DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018.

Estabelece carga horária semanal e
requisito para provimento em Csrgos
em Comissão pertencentes à estrutura
da Secretaria Geral do Governo.

Art. 1" A carga horária para os Cargos em Comissão denominados
Assessor Jurídico, Assessor Jurídico das Secretarias e Chefe do Procon, lodos CC-
6IFG-6. pertencentes li estrutura da Secretaria Geral do Governo, fica fixada em 20
horas semanais.

Art. 2" Fica estabelecido. para provimento nos cargos de Assessor
Jurídico e Assessor Jurídico das Secretarias, o requisito de instrução de Bacharel
em Ciências Jurldicas e Sociais.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de fevereiro de 2018.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
397/2018

M~ttlri.: PL 02512018
Emeoto: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI QUE DISPOE SOBRE
CARGA HORÁRIA E REQUISITOS DE INVESTIDURA DE
CARGOS EM COMISSÃO AUTORIA PREFEITO MUNICIPAL
REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS, MERITO COM
VICIOS, ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à
Procuradoria Legislativa desta Casa. para que seja emrtida orientação téCr'lica, em seus
aspectos constitucionaiS e legais, acerca do Projeto de Lei n. 025, de 21 de fevereiro de
2018, de autoria do Poder Executivo, que estabelece carga horária somana! (J reqlJisifo
para provimento em cargos em comissão pertencentes a estrutura da SecretiJria Geral do
Govemo.

Os moti~os foram devidamente apresentados

É o brevíssimo relato, passa-se iI fundamentar.

O projeto de lei fixa a carga horária para 20h semanais dos cargos
em comissão de assessor jurídico. assessor juridico das secretarias e chefe do PROCON,
todos CCIFG-06, e estabelece o requisito de instrução de bacharel em ciências juridicas e
sociais para os cargos de assessor jurldico e assessor juridico das secretarias

SegundO a justificativa'

o projelo de lei apresenlado visa fixar a carga horána para o. cargos de Assessor
Juridioo. Assess", JurlQico da. Sea-ctarias ti Chefe do Procon. em .i"ude de que a
carga hor,m. semanal de 20 horas já .em sendo cumprida há anos pelos ocupanl'"
dos cargos refendos. Ainda, a propositura eslabelece o requisito de i~.truçào ele
Il,,"narcl em C,énoas JundiC<ls e Socia's para os ""'gos de Asse;s", Juridico e
A>sessor Juridico das S~cret"rias, tendo em .,sla que as IegislIlçOes ~nterio,.,. ~o
possui"m essa exigéocla. Cabe salientar qUB a I'$colaridade delermlnada para o
cargo de Che~e dOPrOCOflcoosta na Lei Municlpal n 7,W3I09.

Prel'minarmente.

A competência material é do Municipio de Cara:Mho, porquanto de
interesse local, Da mesma forma, a iniciativa está correta, uma vez que envol~e cargo em
comissão do Poder Executivo, cuja competência e privativa do Prefeito Municipal',

o inslrumento utilizado (prOjeto de lei ordinária) também está certo,

, (CRFB) Art. :lO CC"npete ao. MO"I<.p"'''
, . Ie~"' •• sob", ••• "n!os d" In'",.,,, 10<;11
{LOM)Art, 29. S~o "" ioic>a~"" p'i.W .•••00 Prof~'.o., lo,.. q"Q d"pontl,m <obro
I -<:oaç.ao, l,"n"o"".ç~o o" .,,,"ç~o <loo"go'>. fuOÇÓfl'Ou c,""orego. púbIco. o•• ~.,;oiW,,,;;lo ~ir.l, C "tO"I,tco ov
,u"",oto ~esu, rem"e,.,.,
" ••• ""'do'e. oeb"ooo, <ou ","'" )U';~"",.9'0"''''''0'<> ~. CIIr~•• , ",,"b~"'.oo~ 'p<>I;entodoli"
111•~o, •••\rulUr,ç.lo • o~,,~do> ,,,,,,,,t.,io> ov depart, ••••nto. ""ui •• .,n'" • órgJoo Oa """'in;>!ro;.!o p"bl""';
IV..",ter;. o,,.,,.."''''' " \ob"~l"" " • Que.colo"••• '""<tu'. <loçré<l~osOVCO'-, "".>lIOS,p,õm••, ov ,ul>ven~
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por não se referir a matérias que devam ser veiculadas por meio de lei complemenla~

Nomérito

o projeto de lei dispõe sobre a carga horária e requisitos de
instrução para provimento de cargos em comissão do Poder Executivo.

Quanto à carga horária, não há maiores consideraç~es a serem
feitas, por envolver, basicamente, um juizo de cOlweniência e oportunidade, a cargo
exclusivo da Administração Publica, o qual, claro, sempre deve estar amparado pela
necessidade de serviço e pelo interesse publico, sob pena de desvio de finalidade.

Já em relação ao requisito de instrução para o provimento dos
cargos em comissão de assessor jurídico e de assessor jurídico das secretarias,
recomenda.se a inclusão de outro. qual seja, a inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil., conforme exige a Lei Federal n. 8,906, de 4 de julho de 1994'.

POR TAIS RAZOES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-juridica do Pl 025/2018, condicionada a exigência de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil para o provimento dos cargos em comissão de assessor
jurídico e de assessor juridico das secretarias

~ a fundamentação.
E a conclusão, salvo melhor juizo.

CARAZINHO (RS), 06 de março de 2018,

\ '"
Luis FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Poder Legislativo,

M~trícula 50020

1~'(LOM): Art 28 _ Serão 001e\0 de lei complementar,
1- Código de Obra"
11_Código de PC'IU'.";
111-Código de Loteamento,
IV_ Código Tributario,
V _ Plaoo Di,eto; de De.on.olll,mento:
VI _ Regime JU'ioJico do. Ser.idores Mun.dpai.;
VlI_ Sistema Municipal Oe EnSlOO;
Viii _ Lei insmUldora da guarda municipal,
iX _ dema,s Ie's que codifiquem Ou sistematizem normas e principios ",laClOnados com delerminada materia
~ \' _Os P'O:"IOS de Lei Complementar .erao e,aminados pela Comissilo de Jusliça e Finanças da Câmara de
Vereadores
~ 2'. As emanoas de iniciativa popular de.erao ser apresenladas nO prazo de 'l"';r1Zedias. a partir da pubiicaçao
dos projetos
'(EstaMO da Ad.oca",a): ,1.'1.I' S~o ahidade. pnvati.as de ad.ocacia'
I . a po.I"'a~O a Qlliilllu!illl,~ào tio Pooer Judioiólno e aos juizados especiais: <Yi9~IN 1 127.8)
11_as alividades d. 00"5ullo,la, as.essoria e di",ç~o juridicU.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL I ,
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecer n" 041 12018 IVIABIUDADEI
Projeto de lei n' 025{2018
Autor: hecutivo Municipal
Emento; Eslobelece cargo ho"ério semanal e requisito pora provimento em Cargos em
COM~sbopertencentes à estrutura do Secretario Cerol do Governo.
Relalor: LuisFernando Coslo

Relatório
1. A matéria em analise. oe outorio do Executivo Municipal, tramito ne,ta Coso

Legislativo, sob a lorma de Projeto de Lei. tendo como objetivo a Ementa ocima

citada.
'I. i\1enoendo 6s normas constitucionais de :romitaçoo que disciplinam o matéria do

ProjelO oe Lei 025/18 está sob o responsabilidade desta Comissão paro que seja
elaborado o parecer Sobre sua legalidade. constitucionalidade e
rcgimental:dode,

3, Acostou-se parecer jurídico 397/2018

Vofos
1. Conclui-se legítima o iniciativa desla proposiçoO de lei. lendo em visto se trotar

de interesse locol e ser privativo do Chele do Poder Executivo. não havendo
quaisquer vícios nesseponto,

2. Por tol razão. VOIA o Relator pela viabilidade do PresenteProjeto de Lei.
3, Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4 Os integrant€5 da Comissào votaram, por unanimidade. pela viabilidade do
ProJelo de LeI.

vereada(fó~ia lanetti
v;(e Presidente
/ J. !.

ve-eodÓr'Gi&tní
Secretário
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ABbunto: Informação referente ao PL 02:>/1 fl

~:xCl'lentí!<SimoSenhor Presidente:

Cara7.inho. 07 de murço de 2018

Solicilo que ""ja enviado oficio aO eXI'cutivo referente o Projeto <lI'Lei 025/18 o qual
F,glahel"",e carga horária semanal e requisito para provimenw em Cargos em Comissilo
pertencentcs à estrutura da Secretaria Geral do Governo, para que nos informe qual a
antiga carga horAria que se refere o projeto C ainda oonformu orientaçuo técnica jurídica
desta ('aM, su~Himos que inclua.sc no projeto de lei como requisito li. inscriçâo na
Ordem dos Advogados do BrasiL conforme exige a Lei Federal n" 8.906 de 0.1de julho de
1994.

Atencü'Aomentc.

Lui" ~'ernMd ata. 'Pl""sld<;rtte 'tIa ('nlFI •,

A Sua Excell'ncia o Senhur
Mareio Hoppün
Qi!.mara:\1unicipal de CarMinho

;::a~r~~:r;~~~;;:~~;a~~X~ :~~~~: 440 - FoneIPABX: 54 3330,2322. CEP99500-000 - CARAZINHO/RS
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Assunto: Informação referente ar>PL 025/18

Exc~len(íssimo Senhor Pre8ident,,:

Carazínho. 2!1de março de 2018

Solicito que ""ja l"lViacio ofici() ao executivo referente o Projetn d" Lei 025118 o qual
EatabeJew cnr~a horária ~"manal e requi"ito para pro";nu'nto em Cargo><em Comi8"iio
p~1'tene.:nu.8 à <o'strutura da Secrútaria Geral do GO\"l'rno. ""licitando que indique: a) a
I•., de cnaçllQ rio~"argo~ de A.~s",~sor,Jurídico, A88C~oorJurídj~.(l dlls Secretarias e Chefe
d" Procon; b) ~ulrll~ leia que, eventualmente tenham alterado (}St!upadrão. atribuiçÕ<"a
ou curga hora,.".; c) a~ atribul<;oo. atuai •• de cadn carO(o: d) 08 dias e horári<m de
funCIonamento do Procon,

Atcnci"~ilmcnte,

~
A Sua EXC<o'If.nciao Senhor---
"'Iareio Hoppen
Câmara !\hmidpal de Cara~,jnho
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Df. nO 078/18 _GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 03 de abril de 201S.

Excelentissimo Senhor.

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 04412018

Senhor Presidente:

Reportamo-nos ao oficio supracitado, que solicita esclarecimentos acerca

do Projeto de Lei n" 025/18, que Estabelece carga horária semanal e requisrto para

provimento em Cargos em Comissão pertencentes à estrutura da Secretaria Geral do

Governo, para prestar as seguintes informações:

ai As leis de Cliação dos cargos de:

- Assessor Jurídico: lM 5.934/03 .

• Assessor Jurídico das Secretarias: 7.321/11.

- Chefe do Precon: LM 5.778/02.

b) Os cargos referidos na alInea 'a" sofreram as seguintes alterações:

- Assessor Jurldico: alterado padrão pela LM 7.769114.

- Assessor Juridlco das Secretarias: alterado padr~o pela LM 7.769/14.

- Chefe do Procen: alterado padrão pela LM 6.415/06. alterado requisrto

para investidura no cargo pela LM 7.093/09.

c) Os cargos possuem as seguintes atribuições:

- Assessor Juridlco: Assessorar os trabalhos realizados na Secretaria

Municipal de Assuntos Jurídicos, atendimento ao público e agenda do secretário (LM

A-'34I03) 0 0_"'_"o"'~_"'''o':~ _
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• Assessor Jurídico das Secretarias: Assessorar os trabalhos realizados

.em todas as Secretarias Municipais do Municlpio, atendimento ao público e agel1da do

secretário. (LM 7.321fl1)

- Chefe do Procon: Coordena e supervisiona os trabalhos de atendimento

e assessoramento do público consumidor do município. (LM 5.7781(2)

d) O Pracan funciona de segunda a sexta-feira, no horário das

13h30min às 18h.

Informamos ainda que as consultas

podem ser efetuadas junto ao site do Município.

Atenciosamente,

referentes à legislação municipal

;;J' /7
,,;lrtIm'"

Prefeito



cP. \ rI
( x )Emenda a Projeto de Lei

Sr, Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:21947
Em: 04(05/2018.09:45:42

EMENTA: Altera o art. 2° do Projeto de Lei nO 025/2016, ampliando a
qualificação exigida para provimento em Cargos em Comissão

Os Vereadores que abaixo subscrevem, com base no art. 7°, inciso V, e art. 91, ~1°, ambos do
Regimento Interno, apresentam a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nO025f2016, de
autoria do Poder Executivo. conforme o que segue.

Art, 1°. Fica alterado o art. z-odo Projeto de Lei, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2' Fica estabelecido, para investidura nos cargos de Assessor Jurldico e Assessor Jurldico
das Secretarias, o requisito de instrução de Bacharel em Ciências Juridicas e Sociais, devidamente
registrado na Ordem dos Advogados do Brasil- OAB".

Art. 20
• Esta Emenda ao Projeto de Lei entra em vigor na data da sua publicação,

EXPOSIÇAo DE MOTIVOS

A Emenda ao Projeto de lei do Executivo impõe a exigência de que, para a investidura e o
exercicio dos cargos de confiança de Assessor Jurldico e Assessor Jurldico das Secretarias, além
de ser Bacharel em Direito, quem for assumir tais cargos deve possuir registro profissional na OAB,
assim como é exigido para qualquer outro cargo juridico de provimento efetivo ou em comissão
constante no quadro pessoill do Municipio,
Essa madida vem ao encontro da ideia de qualificação do serviço público e, em especial, ao
principio da eficiência, consagrado constitucionalmente como um dos principias básicos da
Administração Pública, que, por sua vez, opõe-se diretamente ao vicioso hábito da se utilizar de
cargos de confiança como .cabide de emprego., no primordial atendimento de interesses pessoais
e po!llico-partidários.
Assim sendo, entendemos que a Emenda ora proposta qualifica o projeto original e atende, da
melhor forma. ao interessa a comunidade.

Sala Antônio libório Bervian, em 04/05/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Ivomar Tomate de Andrade - PT8
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ORIENTAÇÃO TECNICA
439/2018

Matéria: EMENDA PL 02512018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMENDA
PARLAMENTAR EM PROJETO DE INICiATIVA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
viclOS FORMAIS E MATERIAIS NÃO
EVIDENCIADOS, ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata~se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ã
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja em~ida orientação técnica, em seus
aspectos constitucionais e legais, acerca da emenda, de origem parlamentar, que altera o
art. 2" do Projeto de Lei n. 02512018, ampliando a qualificaçáo exigida paro provimento em
cargos em corll!ssãc

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A emenda parlamentar apresentada ao projeto de lei n. 025 de 2016,
de origem do Poder Executivo, exige a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para a
investidura nos cargos em comissão de Assessor Juridico e Assessor Juridico das
Secretarias,

Os requisitos formais para emendas pariamentares a projetos de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, quais sejam, o da pertinência temática e o de
inexistir criação elou aumento de despesas, restam preenchidos.

A pertinência temática salta aos olhos por tratar a emenda
justamente de requisitos de investidura, matéria já constante no texto original, assim como
resta nítido que a exigimcia de inscriçáo na Ordem dos Advogados do Brasil não
importará em criação e/ou aumento de despesas ao Poder Executivo, a ponto de haver
vicias

No mais, a emenda vai ao encontro das razões constantes na
Orientação Técnica n, 397 de 2016. oriunda desta Procuradoria Legislativa, o que
dispensa, ponanto, demaiS comentários,

POR TAIS RAZ6ES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-juridlca da emenda parlamentar ao projeto de lei n. 025/2016
examinada

E a fundamentação.
E a conclusão, salvo melhor juizo,

CARAZINHO, RS, 09 d~maio de 2018

Luis FERNAN6q:'BOURSCHEID
Proeuradord~~~der l&g,slativo
Matricula S002

U
,ABiRS 93542
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecer nO 059/2018 (VIABILIDADE)
Emenda ao ProJelo de Lei nO 025/2018
Autor: João Pedro AlbuquerqJC
Ementa: Altera Projeto de lei 025/\8
Relolor: LuisFernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autorio do Vereador JoOo Pedro, tramito nesta Casa

legislativo, sob a forma de Emendo Modificativo.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitaçõo que disciplinam o matéria do

Emenda Modificativa estó sob o responsabil:dode desta Comissão pora que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionalidade e
regimenlolidade.

3. Acostou-se orientaçõo técnica juridico

Votos
I. Conclui-se legítimo a iniciativa desta proposição.
2. Por tal rOZào,VOTAo Rela/or pelo viabilidade da presente Emenda Modificativo.
3. Osdemais vereadores votaram de ocordo.

Conclusão

4, Os integrantes do Comissão voloram, por unanimidade, pela vlabllldade da
Emenda Modificativa.

Solo de ReuniõesAntônio Libóno e . n,09 de maio de 2018.

Vereador luis
P s' e{lfe
-/

ve,eI?oooJ~vi~:e:l
vere{]J;on Hauberl

Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Cai~a Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330,2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracr.us.gov.br wwwcamaracrz.rS.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DEORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Pcuecar 1'1"050/2018
Projelo de Lei n' 025/18 com Emenda
Autor. Executivo Municipal

Ementa: Estabelece carga hor6ria semanal e requisito paro provimento em Corgos em Comissão
pe<1encentcs ó estrutlxa do Secretaria Gerol do Governo.
Relalor: Jo("JoPedro Albuqumque

Relatório
1, A matéria em orló!i,e, de autoria do ExeCutivo Municipal. tramita nesta Coso Legislolivo,

sob a formo de Projeto de Lei. tendo como objetivo a Emento acima citodo.
2. Ater>dendo Ó5 normas regimentais de Iromitaç<"lo que disciplinam a matéria, "referido

Projeto de Lei estó sob o responsabilidode desto Comissão para que seja elaborado
parecer sobre aspectos de ard.,," econóllli<;o e social.

Voto do Relatol

3. Adota-se o fundomento da parecer do Com:sSào de Justiço e Finança •.
4. Ademais. nõo se verifica impacto nega~vo no ecanom:o e na sociedade local.
5. Foram reoli20dos as adequações conforme sugest60 delta Comissão.
6. Por tal ro:<Oa,VOIA o Relatar de acordo ao Projeto de l
7. Ü5 demais Vereadore' Votaram de acordo.

Sola de Reuniôes AntOnio libório

v

Vereador Joõo PedlõA!tluque~que de Azevedo;:::v;cctJr'
!~.D ~J~/'. _ .

. Vereador, an •••I~êt5ef - ~
Seeret6rio

. I
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PROCESSO N°: ,)!t- \ Oyf- \ w
SIM NÃO

Alaor Galdil'lo Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo Brilzke X
Daniel Weber X

Erlei Vieira X

Fábio Zanelli X

Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando CosIa X
Marcio Ho peo Presidente
TOTAL 12



lE.I N" 8,3S3, DE 21 DE MAIO DE 2018.

~

' '
/ílf. r1Y",/

Mi ~':fchmltz
I Prefeito/,

Art. JO Esta Lm entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2" Fica estabelecido, para provimento nos cargos de Assessor
Juridico e Assessor Jurldloo das Secretarias, o requisito de instruçilo de Bacharel
em Ciências Juridicas e Sociais, devidamente registrado na Ordem dos Advogados
do Brasil- OAB,

Art. 1° A carga horária para os Cargos em Comissão denominados
Assessor Jurídico, Assessor Juridico das Secretarias e Chefe do Procon, todos
CC-61FG-6, pertencentes a estrutura da Secretaria Geral do Governo, fICafixada em
20 horas semanais

FAÇO SABER que o LegislatiVO aprovou e eu sanciono e promulgo aseguinte Lei:

° PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO
GRANDE 00 SUl.

Estabelec:e carga honiria sflmanal e
requisito para provimento lJII'l Cargos
em Comissão pe/"fe1/centes • esl1utura
da Secretaria Geral do GOverno.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2Q18,

Registre-se e pUblique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:

~rLori Luiz Bolesi
Secretário da dministraçào
00"
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