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 OF. GP. Nº 153/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 024/2022); 

 
 OF. GP. Nº 161/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 027/2022); 

 
 PROJETO DE LEI Nº 002/2022 – DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO; 

 
 REQUERIMENTO Nº 037/2022 – DE AUTORIA DO VER. EVERALDO DIAS RAUPP; 

 
 REQUERIMENTO Nº 038/2022 – DE AUTORIA DO VER. DELMIR E. DE MELLO 

MACIEL; 
 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 021/2022 – DE AUTORIA DO VER. OSCAR WEBER 
BERLITZ; 
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PARECER JURÍDICO 

 

É submetido à análise desta Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 

024/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objeto é realizar alterações no 

PPA, LDO e LOA, junto à Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social. 

Salienta-se que a Constituição Federal dispõe que os Municípios são 

entes autônomos, competindo-lhe legislar sobre assuntos de interesse local (arts. 18 e 30, 

inciso I).  

A Constituição Estadual, por sua vez, declara a autonomia política, 

administrativa e financeira dos Municípios (art. 8º).  

O art. 6º, inciso II, da Lei Orgânica Municipal dispõe que, o Município 

possui competência para prover tudo quanto concerne ao interesse local. 

Nota-se que o art. 43-A, IV, da Lei Orgânica do Município de Glorinha, 

estabelece que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham matéria 

orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. 

Destarte, no que concerne à alteração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, a Constituição Federal não apresenta qualquer vedação neste sentido, ao 

contrário, em seu artigo 166, § 7º, dispõe que aos projetos relativos ao Plano Plurianual - 

PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e ao Orçamento Anual - LOA, aplicam-se as 

demais normas constitucionais atinentes ao processo legislativo, naquilo que não contrariar 

o disposto na Seção II, do Capítulo II, do Título VI, da Carta da República. 
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Nesse diapasão, para que possam ser realizadas alterações na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, deve ser observado o regramento atribuído pela Carta Magna, 

em especial, a compatibilidade com o Plano Plurianual (§4º do artigo 166 da Constituição) e 

a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo, 

conforme prevê o inciso I, do artigo 165 da Constituição Federal. 

Ante o exposto, uma vez atendidos os requisitos previstos na legislação 

supracitada, não se vislumbra qualquer óbice que possa obstaculizar a regular tramitação 

do Projeto supramencionado. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha/RS, 13 de junho de 2022. 

 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico  

OAB/RS 84.949 
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PARECER JURÍDICO 

 

É submetido à análise desta Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 027/2022, 
de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objeto é a abertura de crédito especial junto à 
Secretaria Municipal da Fazenda. 

Salienta-se que a Constituição Federal dispõe que os Municípios são entes 
autônomos, competindo-lhe legislar sobre assuntos de interesse local (arts. 18 e 30, inciso 
I).  

A Carta Magna prevê, ainda, a abertura de créditos especiais, mediante 
autorização legislativa prévia (art. 167, inciso V).  

A Lei nº 4.320/64, que institui normas para a elaboração dos orçamentos, 
permite a abertura de créditos especiais, mediante autorização por lei (arts. 40/43). 

A Constituição Estadual, por sua vez, declara a autonomia política, 
administrativa e financeira dos Municípios (art. 8º).  

O art. 6º, inciso II, da Lei Orgânica Municipal dispõe que, o Município possui 
competência para prover tudo quanto concerne ao interesse local. 

Nota-se que o art. 43-A, IV, da Lei Orgânica do Município de Glorinha, 
estabelece que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre matéria 
orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. 

Ante o exposto, não se vislumbra qualquer óbice que possa obstaculizar a 
regular tramitação do Projeto de Lei supramencionado. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha (RS), 06 de junho de 2022. 

 
 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 84.949 
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PROJETO DE LEI N° 002/2022 

 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 

 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO 

DE PUBLICAR NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, OS PROJETOS BÁSICOS E 

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS E SERVIÇOS, BEM 

COMO O CRONOGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS”.  

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar no 

site oficial da prefeitura os projetos básicos e projetos executivos de obras e 

serviços, bem como o cronograma de obras públicas municipais a serem 

executadas e em execução no Município de Glorinha/RS. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Glorinha, 19 de maio de 2022. 

 

EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas 
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JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo dar publicidade aos 

atos da Administração Municipal.  

É indispensável destacar que os princípios da transparência e 

publicidade devem estar presentes nos atos da Administração Pública, 

razão pela qual a presente proposição visa contribuir para que as 

informações estejam à disposição dos vereadores, munícipes e órgãos 

fiscalizadores. 

Além disso, muitas vezes nos deparamos com obras de 

execução lenta no município, não havendo meios eficazes de buscar 

informações sobre o andamento das mesmas.  

Portanto, a fim de tornar a Administração Municipal cada vez 

mais transparente, é razoável a exigência para que seja dada publicidade 

aos projetos básicos, projetos executivos de obras e cronograma de obras 

de forma acessível e com acesso facilitado a todos os cidadãos 

glorinhenses. 

Assim, com a aprovação deste projeto, restará fortalecida a 

transparência na Administração Pública, desejo de todos e dever legal do 

administrador. 

Pelas razões acima mencionadas, as quais considero 

extremamente relevantes, solicito aos nobres vereadores a aprovação 

deste Projeto de Lei. 

Glorinha, 19 de maio de 2022. 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas 
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PARECER JURÍDICO 
 

 

É submetido à análise desta Assessoria Jurídica o Projeto de Lei n.º 

002/2022 de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a obrigação do Poder 

Executivo Municipal publicar no site oficial da prefeitura os projetos básicos e 

projetos executivos de obras e serviços, bem como o cronograma de obras públicas 

municipais a serem executadas e em execução no Município de Glorinha/RS. 

Na forma do que dispõe a Carta Magna, aos Municípios compete 

legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF).  

A Lei Orgânica Municipal, por sua vez, declara a competência do 

Município para prover tudo quanto concerne ao interesse local (art. 6º, II). 

O art. 43-A da mesma Carta Municipal explicita quais matérias tem 

iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, não estando entre estas, a que ora é 

proposta pelo autor.  

É importante salientar que lei que obriga o Poder Executivo a divulgar 

na internet dados relativos a projetos básicos, projetos executivos e serviços e 

cronograma de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder 

Executivo. O Projeto de Lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão 

administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração 

pública. Cumpre enfatizar que o fato de a norma estar direcionada ao Poder 

Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Prefeito 

Municipal. Não incide, no caso, a vedação prevista no art. 61, § 1º, II, da 

Constituição Federal. 
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Ressalta-se que o art. 37 da Constituição Federal atribui a todos os 

entes públicos o cumprimento imperativo do princípio da publicidade de todos os 

seus atos. Congregados a esta norma legal, temos ainda o contido no inciso 

XXXIII, do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37, e § 2º do art. 216 da CF, que garante 

a todos o direito a informações dos órgãos públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

A proposição legislativa inspira-se no princípio da publicidade, na 

sua vertente mais específica, a da transparência dos atos da Administração Pública. 

Aperfeiçoa-se, deste modo, nesse cenário de evolução da indispensável 

transparência das atividades administrativas, corroborando e impendendo o 

princípio constitucional da publicidade da administração pública, nos termos do 

art. 37, caput, da Carta Magna. 

Nesse diapasão, registra-se que a Lei Federal nº 12.527/11 dispõe 

sobre o acesso a informação como garantia constitucional. Cabe referir que a Lei 

Municipal nº 1.453/2012 trata sobre o acesso à informação no âmbito municipal, 

cuja finalidade é garantir o acesso a publicidade dos atos do Poder Público. 

Com efeito, salienta-se que o art. 39 da Lei Orgânica do Município diz 

que a iniciativa de leis municipais, salvo no caso de competência exclusiva, cabe 

ao Vereador, ao Prefeito ou ao eleitorado.  

É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo 

da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder 

constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que 

respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 

O escopo do legislador, no caso em discussão, é fazer com que toda 

sociedade conheça os atos que estão sendo executados e aqueles que ainda serão 

executados pelo Poder Público, não obstante, a publicidade é direito consagrado na 

Carta Magna.  
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Observa-se que diante do cumprimento das regras que amparam o 

dever do Poder Público de ter transparência em seus atos, nestes compreendidos a 

publicação no site oficial da prefeitura de projetos básicos e projetos executivos de 

obras e serviços, bem como o cronograma de obras públicas municipais a serem 

executadas e em execução, não há qualquer proibição, muito pelo contrário, pois 

trata-se da possibilidade do controle dos atos da administração pública, não 

devendo os governos se furtarem à vigília do povo e da opinião pública, nem dos 

órgãos fiscalizadores. 

Nesse sentido, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

sobre casos similares, senão vejamos: 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. 
Obrigação do Governo de divulgar na imprensa 
oficial e na internet dados relativos a contratos de 
obras públicas. Ausência de vício formal e 
material. Princípio da publicidade e da 
transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 
1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal 
atribuiu à União a competência para editar normas 
gerais de licitações e contratos. A legislação 
questionada não traz regramento geral de contratos 
administrativos, mas simplesmente determina a 
publicação de dados básicos dos contratos de 
obras públicas realizadas em rodovias, portos e 
aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a 
contratos específicos da administração pública 
estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de 
generalidade suficiente para caracterizá-la como 
“norma geral”. 2. Lei que obriga o Poder 
Executivo a divulgar na imprensa oficial e na 
internet dados relativos a contratos de obras 
públicas não depende de iniciativa do chefe do 
Poder Executivo. A lei em questão não cria, 
extingue ou modifica órgão administrativo, 
tampouco confere nova atribuição a órgão da 
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administração pública. O fato de a regra estar 
dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica 
que ela deva ser de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. Não incide, no caso, a 
vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A 
legislação estadual inspira-se no princípio da 
publicidade, na sua vertente mais específica, a da 
transparência dos atos do Poder Público. 
Enquadra-se, portanto, nesse contexto de 
aprimoramento da necessária transparência das 
atividades administrativas, reafirmando e 
cumprindo o princípio constitucional da 
publicidade da administração pública (art. 37, 
caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder 
Legislativo, no exercício do controle externo da 
administração pública, o qual lhe foi outorgado 
expressamente pelo poder constituinte, implemente 
medidas de aprimoramento da sua fiscalização, 
desde que respeitadas as demais balizas da Carta 
Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não 
ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e 
II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o 
cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o 
aparato administrativo necessário ao cumprimento 
da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada 
improcedente. (ADI 2444, Relator(a): DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021  DIVULG 30-
01-2015  PUBLIC 02-02-2015) (grifo meu) 

“AÇÃODIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. LEI 11.601, DE 11 DE 
ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. PUBLICIDADE DOS ATOS E OBRAS 
REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO. 
INICIATIVA PARLAMENTAR. CAUTELAR 
DEFERIDA EM PARTE. 1. Lei disciplinadora de 
atos de publicidade do Estado, que independem de 
reserva de iniciativa do Chefe do Poder 
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Executivo estadual, visto que não versam sobre 
criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 
Administração Pública. Não-incidência de 
vedação constitucional (CF, artigo 61, § 1º, II, e). 
(...)” (Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 
3/5/02). (grifo meu) 

Desse modo, não se vislumbra usurpação de prerrogativa reservada ao 

Poder Executivo sob o ponto de vista da iniciativa, quanto aos poderes para propor 

leis que tratem da organização da administração pública. 

Nota-se que, a publicação de atos da administração pública, do ponto 

de vista da invasão de competência reservada ao Poder Executivo resta afastada, 

pois é direito de todo cidadão receber informações dos órgãos públicos, bem como 

é dever destes publicar seus atos com a devida transparência. 

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer óbice que possa 

obstaculizar a regular tramitação do Projeto de Lei em exame nesta Casa 

Legislativa.  

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha (RS), 10 de junho de 2022. 

 
 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico  

OAB/RS n.º 84.949 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Requerimento nº 037/2022 

 
 

EVERALDO DIAS RAUPP, Vereador do Progressistas, requer 

seja submetido à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente 

requerimento, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo 

Municipal, que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 

viabilizar a contratação de médico veterinário especializado para 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, para que 

após análise e aprovação, seja remetido ao Excelentíssimo Sr. Paulo José 

Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 Justificativas em Plenário. 

                        Glorinha, 10 de junho de 2022. 

 
 

EVERALDO DIAS RAUPP  
Vereador do Progressistas 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Requerimento nº 038/2022 

 
 

DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL, Vereador do 

Progressistas, requer seja submetido à apreciação do Plenário desta 

Colenda Câmara o presente requerimento, no sentido de solicitar ao Exmo. 

Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja realizado estudo técnico 

a fim de viabilizar a cedência da Ambulância Partner (PLACA IZI3F52) 

para a Defesa Civil do Município, para que após análise e aprovação, seja 

remetido ao Excelentíssimo Sr. Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito 

Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 Justificativas em Plenário. 

                        Glorinha, 10 de junho de 2022. 

 
 

DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL 
Vereador do Progressistas 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

 
 

Pedido de Providências nº 021/2022 
 
 

OSCAR WEBER BERLITZ, Vereador do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB, requer seja submetido à apreciação do Plenário dessa 
Colenda Câmara o presente Pedido de Providências, para depois de 
aprovado ser enviado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Glorinha. 
 
 

Providências: Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da Rua Nair Soares Ferrugem, principalmente em frente aos 
números 30 e 138, tendo em vista ser os pontos da via pública em condições 
mais precárias. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 Justificativas em Plenário. 
 
 

Glorinha, 10 de junho de 2022. 
                          
 
 

 
OSCAR WEBER BERLITZ  

Vereador do MDB 
 
 
 



 



 



 


