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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 14/2018     Autor: Poder Legislativo 
Matéria: Projeto de Lei Legislativo nº 001/2018 Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. José Valdir Vivian 
Data:12 de junho de 2018 
Ementa:  Cria cargo de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico e dá outras 
providências. 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Legislativo e tem como finalidade 
a criação de cargo de provimento em comissão de assessor jurídico no quadro de pessoal 
do Poder Legislativo Municipal de Tiradentes do Sul/RS. 

II. A orientação jurídica nº 14.655/2018, entendeu pela viabilidade. 
 
VOTO DO RELATOR: 

III. Diante da existência de demandas cotidianas sujeitas a execução de atividades 
na Assessoria Jurídica, pretende-se a criação do cargo de Assessor Jurídico – cargo em 
comissão, com esteio no art. 37, II e V, da Constituição Federal, a fim de que as referidas 
atividades possam continuar sendo desenvolvidas adequadamente. Outrossim, diante 
da necessidade de auxiliar e orientar cotidianamente o Presidente e demais Vereadores 
nas questões jurídicas e os membros das comissões, entende-se pela necessidade do 
cargo. 
IV. É conveniente ressaltar que a criação do cargo citado visa suprir a falta de 
Assessor Jurídico ou equivalente na estrutura administrativa da Câmara de Vereadores 
de Tiradentes do Sul/RS, disponibilizando assim um apoio profissional técnico 
especializado para esta Casa. 
V. Assim, presente a necessidade e o interesse público. 
VI. Quanto a iniciativa a mesma está corretamente exercida, tendo-se que compete 
à Mesa Diretora, enquanto órgão gestor, firme a diretriz do art. 51, IV, da Constituição 
Federal, aplicável por simetria 
  
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
VII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 
sua conclusão favorável à tramitação do Projeto de Lei Legislativo nº 001/2018, de autoria 
do Poder Legislativo. 
 
VIII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 
Vivian, Vice: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o Projeto de Lei 
Legislativo nº 001/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
Sala das Comissões, em 25 de junho de 2018. 
 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 14/2018     Autor: Poder Legislativo 
Matéria: Projeto de Lei Legislativo nº 001/2018 Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 
Data: 12 de junho de 2018 
Ementa:  Cria cargo de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico e dá outras 
providências. 
RELATÓRIO: 

I. Projeto de Lei Legislativo nº 001/2018, de autoria do Poder Legislativo, foi analisado 
pela Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº014/2018, concluiu ser 
favorável à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o projeto 
de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta Comissão, para 
exame da sua compatibilidade. 
 
VOTO DO RELATOR: 

III. O cargo em comissão de Assessor Jurídico possuirá remuneração padrão CC2- R$ 
1.684,18. 
IV. Conforme informação do setor de contabilidade (ofício nº126/2018), o Poder 
Legislativo possui dotação orçamentária específica em seu orçamento e possui previsão 
para criação do cargo no Anexo VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda, o 
percentual da despesa de pessoal do Poder Legislativo encontra-se abaixo do limite de 
alerta estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000 
(dados de abril/2018). 
V. Foi apresentado impacto orçamentário e financeiro que não causará 
desequilíbrio financeiro. 
VI. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 
 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VII. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 
financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei Legislativo nº 
001/2018, de autoria do Poder Legislativo. 
 
VIII. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa Ines 
Neumann, Vice: Renato André Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando o 
Projeto de lei Legislativo nº 001/2018, opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 25 de junho de 2018. 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   


