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  PARECER SOBRE PROJETO DE LEI E EMENDA 01 

 

  Ilustres Colegas Vereadores (as), 

DO PROJETO DE LEI 

  Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo que "Regulamenta os cargos em 

comissão de livre nomeação e exoneração e as funções de confiança, nos termos do artigo 

37, incisos II e V da Constituição Federal, na estrutura administrativa da Fundação Hélio 

Augusto de Souza e dá outras providências." 

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

interesse local, à luz da dicção do artigo 30, inciso II e artigo 37, incisos I, II e V, da Constituição 

Federal. 

   A propositura está de acordo com a Lei Orgânica Municipal que atribui a 

competência ao município para criação de cargos públicos, bem como para organizar a estrutura 

administrativa local, conforme estabelece o artigo 21, incisos I, IV e VIII da Lei Orgânica do 

Município.  

    Há na justificativa que compõe a propositura, a informação de que a medida está 

sendo adotada em decorrência de procedimentos judiciais promovidos pelo Ministério Público 

Estadual, processos em andamento sob os números 1008769-39.2016.8.26.0577 e 1012187-

82.2016.8.26.0577, junto ao fórum local, cujo objeto refere-se a irregularidades na forma de 

provimento dos cargos, da Fundação Hélio Augusto de Souza. 

   Considerando que os cargos já foram providos e que a medida visa apenas 

regularizar na esfera jurídica a situação de fato existente, a propositura não implicará em 
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assunção de ônus financeiro pelo município, razão pela qual, desnecessária a indicação da 

dotação orçamentária própria. 

    Ademais, cabe observar que providência adotada está dentro do Poder 

Discricionário da Administração Pública, no caso do Chefe do Poder Executivo local. 

DA EMENDA 

    Quanto a Emenda apresentada pelo Vereador Wagner Balieiro, em que 

pese a louvável intenção, a propositura padece de vício iniciativa, eis que nos termos do que 

dispõe o artigo 21, inciso I da Lei Orgânica Municipal, a providência medida é de competência do 

Poder Executivo local. 

   Em sendo assim, do ponto de vista econômico, que me compete avaliar, 

entendo que o Projeto de Lei está em condições de apreciação e de votação pelo soberano 

Plenário desta Câmara, ao passo que a Emenda 01, não reúne condições de ser apreciada. 

 

  Respeitadas eventuais opiniões contrárias, é como voto. 

   

  Gabinete, 08/06/2020. 

 

José Dimas  Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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