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Matéria: PLL 019/2021
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. 
EXTINÇÃO DE 02 (DOIS) CARGOS EM COMISSÃO. 
PODER LEGISLATIVO. INICIATIVA DA MESA DIRETORA. 
COMPETÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante â 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 019, de 22 de março de 2021, de autoria da Mesa 
Diretora, que "extingue os 02 (dois) cargos em comissão de Assessor do Diretor de Expediente, 
constantes na Lei Municipal n° 7.761/2014”.

Segundo a exposição de motivos, “o projeto de lei visa a atender à decisão 
n° 2E-0253/2018, proferida nos autos do Processo de contas n° 1421.0200/16-2, referente ao 
exercício 2016, reiterada nos processos de contas que se sucederam”.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

É legítima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vista tratar-se de 
matéria de competência exclusiva da Mesa Diretora1.

No mais, pretende o projeto de lei extinguir do quadro pessoal da Câmara 
de Vereadores 02 (dois) cargos em comissão de Assessor do Diretor de Expediente, com respectivos 
padrões, atribuições, responsabilidades, carga horária e requisitos mínimos para provimento, 
constantes nos arts. 5o e 9o da Lei Municipal n° 7.761, de 04 de fevereiro de 2014.

A extinção dos cargos pretendida na propositura perpassa pelo chamado 
mérito administrativo, cuja conveniência e oportunidade são exclusivas da administração Casa 
Legislativa e demais vereadores, não havendo, ademais, qualquer indício de inconstitucionalidade 
e/ou ilegalidade.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 019/2021.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 24 de rne/i 2021.

MATEUS FÓNTAN/UÍASALI 
Assessor Jurídic64aJtflesa Diretora 

OAB/RS 75.302

1 (LOM) Ari. 30 - É da competência exclusiva da Mesa Diretora a iniciativa das leis que disponham sobre:
I - abertura de créditos suplementares ou especiais referentes às consignações orçamentárias da Câmara;
II - serviços administrativos da Câmara e criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos 
ou funções e fixação da respectiva remuneração.
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