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CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR
CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230
E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br

PARECER JURÍDICO nº 016/2020
Senhor Presidente;
Senhores(as) Vereadores(as):

I – RELATÓRIO
Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 016/2020, que objetiva a criação de um cargo efetivo de Atendente da Educação, altera, portanto, o quadro de cargos da Lei Municipal n. 883/2005.
É o breve relatório.
II - PARECER
Inicialmente, cumpre observar que o presente projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade, respeitando o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
Adiante, a Lei Orgânica Municipal dispõe:
Art. 6° Compete ao Município no exercício de sua autonomia:
I- organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual;
(...)
IV - organizar os quadros e estabelecer o regime de trabalho de seus servidores públicos do Município, das autarquias e fundações públicas, observados os princípios da Constituição Federal e desta Lei orgânica Municipal;
(Grifos dos signatário).
A criação do cargo em questão, ainda, veio devidamente acompanhada da estimativa de impacto orçamentário para o exercício de início e para os dois vindouros, nos termos da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Não se vislumbra, portanto, prima facie, impeditivo constitucional ou legal de qualquer ordem, que obste o regular trânsito do presente Projeto de Lei.
O mérito da criação do cargo, vale destacar, extrapola os limites da análise do assessoramento jurídico, sendo matéria reservada exclusivamente à apreciação dos nobres vereadores.
Sem prejuízo, a justificativa vinda com o projeto de lei revela que o objetivo da Administração é de que se faz necessária atender a orientação do Núcleo Regional de Vigilância em Saúde que deve haver 1 (um) agente para cada 800 (oitocentos) imóveis, sendo que o Município de Picada Café possui em média 1770 (um mil, setecentos e setenta) imóveis cadastrados, razão pela qual sustenta que deve ter 2 (dois) cargos.
No particular, por fim
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
ISSO POSTO, face a inexistência de óbices, opina o signatário pela REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI.
É o parecer opinativo.
Picada Café,06 de março de 2020.
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