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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 09/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 009/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Leila Cristina Pilger Hermes 

Data: 04 de abril de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal Contratar Operadores de Máquina Substitutos. 

 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como 

objetivo contratar temporariamente, em razão de excepcional interesse público, operadores de 

máquina temporários, em substituição a operadores efetivos afastados de suas funções para 

concorrer a cargo eletivo e por licença interesse. Agilizando assim o processo de contratação de 

referidos profissionais, sem prejuízo ao prosseguimento das atividades. 

II. A orientação jurídica nº 732/2016, entendeu pela necessidade de observar a 

caracterização da situação emergencial. 

 

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, e art. 37, IX, ambos da Constituição Federal. Além do disposto na 

Constituição Federal, existe previsão legal local na Lei Orgânica do Município, assim como no 

Regime Jurídico em seus artigos 232 à 236, contudo, ressalta-se que no que diz respeito ao prazo 

de duração dos contratos esse foi observado conforme alteração proposta no Projeto de Lei nº 

06/2016. 

Registra-se, ainda, que compete ao Chefe do Poder Executivo dispor acerca da criação de 

cargos e funções para o Quadro de Pessoal do Poder Executivo, nos termos do disposto na alínea 

“a” do inciso II do §1º do art. 61 da Constituição Federal, aplicável por simetria aos Municípios.  

Diante do texto constitucional, verifica-se que é de competência do Chefe do Poder 

Executivo de Tiradentes do Sul dispor sobre seus servidores. Portanto o Projeto de Lei em análise 

encontra-se adequado, no que tange a iniciativa, uma vez que objetiva a contratação de operadores 

de máquina. 

Da mesma forma, verificada a caracterização da situação emergencial que embasou o 

presente Projeto de Lei. Bem como, a existência de aprovados no Concurso Público para 

ingressarem no cargo. 

 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 

conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 009/2016, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Marisa Ines 

Neumann – 1º suplente, Vice: Elissandro Moacir Bonfanti -2º suplente, Membro: Leila Cristina 

Pilger Hermes, examinando o projeto de Lei nº 009/2016 opinam pelo parecer favorável nos 

termos do Relator. 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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Parecer: 09/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 009/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Elissandro Moacir Bonfanti 

Data: 04 de abril de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal Contratar Operadores de Máquina Substitutos 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 009/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº09/2016, 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. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas 

áreas orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do 

projeto de lei nº 009/2016, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: 

Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, 

examinando o projeto de Lei nº 009/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

 

 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 2016. 

 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

 

Membros: _______________________         ________________________   

 


