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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 04/2017    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 004/2017   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Marcia Muller Pedrolo 

Data: 23 de fevereiro de 2017 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Professor para Atender 
Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público. 

 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 
como objetivo contratar um (01) professor de matemática para atender necessidade 
temporária e de excepcional interesse público. 

II. A orientação jurídica nº 5.887/2017, referente ao presente projeto, entendeu 
que a viabilidade da proposição resta condicionada ao atendimento das indicações 
expostas no parecer. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 
forma o que determina o art.30, I, da Constituição Federal e artigo 19, II da Lei Orgânica 
do Município. 

IV. Quanto a iniciativa legislativa o Projeto de Lei está em conformidade com o 
disposto no inciso XI do art. 73 da Lei Orgânica. 

V. Embora as Constituições Federal e Estadual tenham estabelecido em seus arts. 
37, II, e 20, caput, respectivamente, que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
excepcionou a regra para permitir a contratação por tempo determinado, desde que 
presente a situação de necessidade temporária de excepcional interesse público. 

VI. A contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de 
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excepcional interesse público, importa ressaltar que está prevista de forma ampla e na 
condição de exceção, no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 

VII. Ressalta-se que através do ofício de nº 061/2017, o Executivo enviou a esta Casa 
emenda retificativa alterando o artigo 1º do projeto de lei, no que diz respeito ao prazo 
da contratação e informando a retirada do artigo 3º. Destaca-se que tais alterações 
foram de suma importância para a viabilidade da proposição nos termos expostos pela 
Orientação jurídica acima citada. 

VIII. Dessa forma, com as alterações realizadas conclui-se pela legalidade do Projeto 
de Lei. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IX. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 004/2017, de 
autoria do poder Executivo. 

X. 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 nº 004/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 06 de março de 2017. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 04/2017    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 004/2017   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno 

Data: 23 de fevereiro de 2017 

Ementa Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Professor para Atender 
Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público. 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 004/2017, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº04/2017, 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. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto 
de lei nº 004/2017, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa 
Ines Neumann, Vice: Renato Andre Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando 
o projeto de Lei nº 004/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 06 de março de 2017. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


