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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 156/2018 
 
Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  
 

 

Cuida-se de propositura submetida a esta Casa de Leis, de autoria do 

Chefe do Executivo Municipal, cujo objeto é solicitar autorização para dar nova 

redação ao art. 6º da Lei nº 6.393, de 20 de novembro de 2017, que estima a receita 

e fixa a despesa para o exercício de 2018, e dá outras providências. 

Em síntese, verifica-se que a alteração proposta visa atender a 

realidade do Orçamento Municipal de 2018, adequando os limites de 5% (cinco por 

cento) do total das despesas fixadas para ocorrer com despesas de pessoal e 

encargos sociais, e o limite de 10% (dez por cento) do total para as demais 

despesas. 

Em relação à constitucionalidade formal subjetiva, nada a declarar, vez 

que a iniciativa legislativa é do Chefe do Executivo. 

Quanto ao mérito da matéria, a nova redação proposta ao artigo 6º da 

Lei nº 6.393/17 não apresenta ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a serem 

declarados. 

Portanto, em conformidade com os preceitos constitucionais, legais e 

regimentais, manifesto-me de forma favorável à discussão e votação do presente 

projeto. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 08 de outubro de 2018.  

 
 

ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  
Relator  

 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
Presidente 
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VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
Vice-Presidente 

 
 

CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
Membro 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD 
Membro 

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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