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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ 
 
Projeto de Lei nº 175/2018 
 
Relator Designado: VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
 

 

Trata-se de propositura, de iniciativa do Poder Executivo, cujo objeto é 

solicitar autorização para dispor sobre a criação de cargos de Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil no Quadro de Pessoal de Carreira da Prefeitura Municipal 

de Assis e dá outras providências. 

Verifica-se que o presente projeto de lei visa atender a demanda de 

provimento de cargos junto à Secretaria Municipal de Educação, os quais 

atualmente são providos por meio de contratação temporária. Relata-se que, para o 

atendimento aos serviços de apoio à Rede Municipal de Ensino, será necessária a 

criação de 200 (duzentos) cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil. 

Quanto ao mérito, cumpre destacar que o município possui 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30 

da Constituição Federal e artigo 9º, inciso V, da Lei Orgânica Municipal. 

Ainda que o artigo 73 da Lei Eleitoral nº 9.504/97 estabeleça vedações 

quanto às condutas de agentes políticos em ano eleitoral, cumpre salientar que a 

vedação para criação de cargos neste período é aplicada somente aos entes da 

circunscrição do pleito, o que não ocorreu neste ano em território Municipal. 

Ressalta-se que instrui a presente propositura declaração de Impacto 

Orçamentário, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Por fim, a mensagem aditiva nº 22/2018 apresentada a esta 

propositura, não apresenta ilegalidades ou vícios de forma ou materiais a serem 

declarados.  

Ante o exposto, em conformidade com os preceitos constitucionais e 

legais, exaro parecer favorável à apreciação e deliberação do presente projeto em 

Plenário. 
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É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 06 de dezembro de 2018.  
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Presidente 
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Secretário 
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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