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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS 

 

EMENTA: PROJETO DE LEI Nº 12/2020; EMENDA Nº 01; EMENDA Nº 02; 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 02; EMENDA Nº 03. 

 

I. RELATÓRIO 

Trata-se de parecer da Comissão de Justiça e Finanças (CJF) sobre os aspectos 

constitucionais, legais e regimentais das proposições acima ementadas, a partir do discutido e votado 

na reunião virtual extraordinária, realizada em 21/03/2020. 

Juntou-se a Orientação Técnica nº 30/2020. 

Designou-se como relator o vereador Anselmo Britzke. 

II. VOTO 

Com exceção da emenda nº 01, a proposição principal e todas as demais são 

de competência material do Município de Carazinho, considerando estipularem medidas locais para o 

enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), não cabendo aos municípios, 

todavia, interferir em serviços de interesse da União e dos estados, como energia, gás e água. 

Em relação ao projeto de lei nº 12/2020, a iniciativa legislativa é, em sua 

maioria, privativa do Prefeito Municipal, visto envolver questões administrativas, como servidores 

públicos e créditos extraordinários, com exceção dos incentivos fiscais, que são de iniciativa 

concorrente entre os poderes. 

No que tange às emendas, verifica-se que a emenda nº 02 e respectiva 

subemenda, apesar de envolverem matéria de iniciativa privativa (crédito extraordinário), mantêm 

pertinência temática, já que todas as medidas por elas disciplinadas envolvem a situação de 

calamidade pública declarada pelo Prefeito, além de não importarem em criação de despesas, visto 

que o pedido de crédito extraordinário constante no texto original é ilimitado. 

Outrossim, a emenda nº 03 envolve matéria de iniciativa concorrente entre 

os poderes (incentivos fiscais), de modo que despicienda a análise de pertinência temática e aumento 

de despesa. Tal emenda, na verdade, vai ao encontro do princípio constitucional da não discriminação, 

ao estender a prorrogação dos prazos de vencimentos também para as dívidas vencidas, inscritas ou 

não em dívida ativa, e não apenas para as vincendas, como previsto inicialmente. 

Pelo exposto, voto: 1) favoravelmente ao projeto de lei nº 12/2020; 2) 

desfavoravelmente à emenda nº 01/2020; 3) favoravelmente à emenda nº 02/2020. 4) 

favoravelmente à subemenda da emenda nº 02 e 5) favoravelmente à emenda nº 03/2020. 
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O vereador Fábio Zanetti votou de acordo com o relator. 

Vencido o vereador Márcio Luis Hoppen, que votou favoravelmente a todas 

as proposições, por entender que o estado de calamidade pública exige medidas extremas, inclusive 

as apresentadas na emenda nº 01/2020.  

III - CONCLUSÃO 

A Comissão de Justiça e Finanças, por maioria, resolve exarar parecer pela:  

1) viabilidade do projeto de lei nº 12/2020; 

2) inviabilidade da emenda nº 01/2020; 

3) viabilidade da emenda nº 02/2020; 

4) viabilidade da subemenda da emenda nº 02/2020; 

5) viabilidade da emenda nº 03/2020. 

Carazinho, 21 de março de 2020. 

 
Anselmo Britzke 
Presidente e relator 
 
 
Fábio Zanetti 
Integrante 
 
 
Marcio Luis Hoppen 
Integrante 


