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PARECER 46/2021 
 

 

Projeto de Lei  nº  045/2021 
Proponente:  Poder Executivo 
Ementa:    “Autoriza os servidores em cargo de comissão de Diretor de 
Agricultura, Diretor de Obras, Secretário Adjunto e Secretário Municipal de 
Obras, Viação, Saneamento e Trânsito em caráter excepcional a operar 
máquina do Município.” 

 
                                  O Projeto de Lei em análise de autoria do Poder 
Executivo tem por objetivo a aprovação deste Poder Legislativo para autorizar 
os cargos em comissão descritos na Ementa do Projeto de Lei a operarem 
máquinas da prefeitura municipal. 
 

                                    Considerando a relevância da matéria posta em discussão 
e a responsabilidade por eventual aprovação que autorizará servidores de 
cargo em comissão, operar máquinas, cujas atribuições legais e constitucionais  
não compreendem a pretensão descrita, esta Comissão no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, requer por deliberação de seus 
membros: 

1) Seja enviado ofício ao Poder Executivo para que apresente cópias dos 
Pareceres de Assessorias Jurídicas e Administrativas local e externas, 
contratadas, que amparam e orientam pela legalidade e constitucionalidade da 
proposta encaminhada à esta Casa Legislativa, constante no Projeto de Lei, 
que ora se analisa, bem como informe o número de cargos existentes e 
atualmente ocupados por servidores efetivos ou contratados como operador de 
máquinas do Município; 

2) Seja encaminhado ofício ao Sindicato dos Servidores Municipais para que 
emita parecer sobre o Projeto de Lei nº 045/2021, em trâmite nesta Casa 
Legislativa,  o qual se refere a atribuições dos cargos que menciona, bem como 
os efeitos que a aprovação do PL representará aos servidores efetivos do 
município (operadores de máquinas).     
                                   
                                   Deste modo e de acordo com o Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, esta Comissão requer o atendimento do pedido supra, para 
posterior análise do projeto. 
 
 



                  
 
 
 
    
 

Sala das Comissões,  em 28 de setembro de 2021. 
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