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  PARECER PL e EMENDA 1 

   Ilustres Colegas Vereadores (as), 

  Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo que "Autoriza o Município a conceder, em caráter 

emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria 

de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento n. 

02/SASC/2018”  

  A propositura dispõe sobre medidas emergenciais de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus - covid-19. 

  A matéria é da competência do Poder Executivo e está inserida dentro do interesse local e nos 

limites da legislação nacional, à luz da dicção do artigo 30, II da Constituição Federal e nos moldes do artigo 74 da 

Lei Orgânica do Município. 

   Ademais, a medida destina-se à regulamentação de uma situação excepcional, que reclama 

medidas diferentes daquelas adotadas em tempos de normalidade. 

   Nesse mesmo sentido, diversas medidas emergenciais foram adotadas nos âmbitos federal e 

estadual, suficientes a embasar a pretensão deduzida pelo Poder Executivo local. 

   Importante consignar que a propositura visa manter o equilíbrio e a ordem, valendo notar que se 

trata de antecipação e que, há indicação de dotação orçamentária própria. 

  Com relação a Emenda 1°, nos termos do artigo 55 do Regimento Interno da CMSJC, encaminho 

a propositura supracitada ser apreciada pelo Plenário, pois este é soberano. 

   Entendo, sob ponto de vista econômico, que a iniciativa está em condições de apreciação e de 

votação pelo soberano Plenário desta Câmara. 

    Respeitadas eventuais opiniões dissonantes, este é o parecer que submeto a apreciação dos 

demais membros desta i. Comissão Permanente. 

  Gabinete, 21/05/2020. 

José Dimas  Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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