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PARECER N.º 10/2022  
DE: ASSESSORIA  JURÍDICA  
PARA: CÂMARA DE VEREADORES  
DATA: 03/06/2022 
 
 
                                            Sra. Presidente 
 
     
                                            O parecer em epígrafe aborda o Projeto de Lei do Poder 
Executivo  nº 50, de 02 de junho de 2022, que DÁ NOVA REDAÇÃO AO §1º DO 
ARTIGO 112 DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME 
JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PICADA 
CAFÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
            A competência para alterar Regime de Servidores é 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, portanto, não há vício de iniciativa. 

                    A previsão legal de 03 (três) servidores para exercer 
mandato classista, é demasiadamente exagerada e  fere os Princípios da Moralidade e 
Eficiência, previstos no texto constitucional, no art. 37, caput, pelos quais a 
Administração Pública  deve se pautar.     

         Com o presente projeto, que diminui para 01 (um) o número 
de servidores para atender ao sindicato, se privilegiará, além dos já citados, também o 
Princípio da Economicidade, no caso, R$ 80.000,00 anuais. Além disso, retornarão 02 
(dois) funcionários ao trabalho, havendo, portanto, indiscutível Interesse Público na 
adequação legal que se pretende. 

        Como foi bem colocado na justificativa do projeto, municípios 
vizinhos, com muito mais associados a sindicato, contam apenas com um servidor, 
como é o caso de Nova Petrópolis. 

        Portanto, à luz do Princípio da Supremacia do Interesse 
Público, o projeto reúne todas as condições para ir à votação em Plenário. 
                                          Ademais, o Projeto supracitado não possui vício de iniciativa, 
não fere a autonomia entre os poderes e respeita os Princípios do artigo 37 da 
Constituição Federal, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.   
                                                
                                           Portanto, opinamos pela constitucionalidade do projeto. 
  
                                           É o parecer, s.m.j.      
 
  
 
 
 
    JOSMAR MARCELO DE QUADROS 
         OAB/RS 53.332 


		2022-06-03T14:47:44-0300
	JOSMAR MARCELO DE QUADROS:57532435091




