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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 010/2018    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 007/2018    Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver.Marino Hermes 
Data: 25 de abril de 2018 
Ementa: Autoriza a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público de 01 (Um) 
Farmacêutico e dá Outras Providências. 
RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como 
objetivo a contratação de 01 farmacêutico em caráter temporário de excepcional interesse 
público, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. A contratação de Farmacêutico é 
necessária para o cumprimento às exigências da Lei Federal n.º 13.021/2014, que torna 
obrigatória a presença de profissional na farmácia local, em decorrência da licença gestante e 
férias da titular que ocorrerá ainda no mês de maio/2018. 

II. A orientação jurídica nº 11.721/2018, entendeu pela necessidade de adequação do 
Projeto de Lei. 
 
VOTO DO RELATOR: 
III. Inicialmente, destaca-se que compete ao Prefeito dispor sobre as contratações 
temporárias para o município, conforme art. 73, XXV da Lei Orgânica. 
IV. A contratação de Farmacêutico é necessária para o cumprimento às exigências da Lei 
Federal n.º 13.021/2014. 
V. A contratação temporária está disposta nos artigos 232/233 do Regime Jurídico dos 
Servidores do Município- Lei nº 67/1994. 
VI. Sendo de conhecimento notório o afastamento do servidor titular (licença maternidade 
e férias), comprovando assim a emergencialidade da situação. 
VII. O projeto de lei obedece ao prazo máximo da contratação estipulado na Lei nº 67/1994, 
alterado pela lei nº822/2016, que dispõe que os contratos temporários terão duração de 6 (seis) 
meses, prorrogáveis por até mais 6 (seis) meses. 
VIII. A justificativa afirma que será observada a lista de classificados no concurso público 
Edital n. 01/2014, e se caso nenhum candidato se habilitar, será realizado processo seletivo 
simplificado. Dessa forma, foi solicitado ao Executivo que envie a lista de classificados para o 
cargo a farmacêutico, para fiscalização do Legislativo.  
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
IX. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 007/2018, 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 
007/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
Sala das Comissões, em 21 de maio de 2018. 
 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 010/2018    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 007/2018   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Renato André Both 
Data: 25 de abril de 2018 
Ementa: Autoriza a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público de 01 (Um) 
Farmacêutico e dá Outras Providências. 

 
RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 007/2018, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº010/2018, 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. Com relação à estimativa de impacto orçamentário e financeiro destaca-se que 
a despesa de contratação por excepcional interesse público, não se enquadra nos arts. 16 
e 17 da Lei Complementar nº101/2000, logo não seria necessária a elaboração do 
demonstrativo. 
IV. Contudo, da análise do cálculo apresentado, foi solicitado ao Executivo que 
informe quais as medidas que serão tomadas em consonância com o artigo 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Outrossim, por meio do ofício nº120/2018 o Executivo informou 
as alternativas que vem buscando para a redução do índice da folha de pagamento. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
V. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto 
de lei nº 007/2018, de autoria do poder Executivo. 
 
VI. 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 nº 007/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
Sala das Comissões, em 21 de maio de 2018. 

 
Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   


