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SALA DAS COMISSÕES
Projeto de Lei Ordinária nº 005.00042.2019 

Ementa: Dispõe sobre a adequação da estrutura de órgãos da Prefeitura
Municipal de Curitiba. Apresenta a extinção, a fusão e a criação de
Secretarias; e altera dispositivos das Leis nºs 2.660, de 2 de dezembro de 1964,
7.671, de 10 de junho de 1991, 10.644, de 3 de abril de 2003, 11.408, de 10 de
maio de 2005 e 12.192, de 2 de maio de 2007.
 
Iniciativa: Prefeito

Parecer nº 21/ 2019

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

    Em análise nesta Comissão o Projeto 005.00042.2019, que "Dispõe sobre a
adequação da estrutura de órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba. Apresenta a
extinção, a fusão e a criação de Secretarias; e altera dispositivos das Leis nºs 2.660,
de 2 de dezembro de 1964, 7.671, de 10 de junho de 1991, 10644, de 3 de abril de
2003, 11.408, de 10 de maio de 2005 e 12.192, de 2 de maio de 2007".

     Em suma, a proposta em tela visa a reorganização da estrutura administrativa do
Poder Executivo Municipal, através de fusões, extinções e alteração de
competências de diversas pastas, visando principalmente a  redução de despesas e a
otimização de recursos humanos e financeiros.  

     A matéria foi analisada pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, a qual
instruiu o projeto de maneira clara e objetiva, opinando pela necessidade de
adequações textuais para o seu regular prosseguimento. Da mesma maneira, o
projeto foi sobejamente discutido na Comissão de Constituição e Justiça, a qual não
vislumbrou óbices que impedissem o trâmite regimental.

     Sob os aspectos que concernem esta Comissão analisar, quais sejam: matérias
atinentes a servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e
transformação de cargos, fixação ou alteração de sua remuneração, transporte
público e toda matéria que diga respeito à prestação de serviços públicos,
diretamente pelo Município ou em regime de concessão ou permissão, criação,
organização e atribuições dos órgãos e entidades da administração municipal e
alienação de bens, conforme as atribuições do Art. 60, III, do Regimento Interno
desta Casa de Leis, também não se vislumbra qualquer tipo de situação que obste o
regular prosseguimento do projeto.

     Outrossim, em que pese não ser competência desta comissão analisar, entende-se
pelo apontamento da necessidade de novas adequações a serem observadas até
análise e discussão do presente projeto em Plenário, notadamente em relação à
previsão de revogação do Art. 19 da Lei 7.671/1991, a qual não consta expressa nas
disposições finais, bem como a correção do anexo I, tendo em vista haver
desconformidade com o texto do Projeto. Ademais, a dispensa ou não da
apresentação de estudos de impacto financeiro por conta da equivalência, poderá ser
objeto de discussão pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização em
momento oportuno. 

     Assim, o parecer é PELO TRÂMITE REGIMENTAL da matéria.

Sala das Comissões, 23/04/2019



Vereador Mauro Ignácio 
 RELATOR 

 Comissão de Serviço Público


