
Câmara Municipal de Curitiba

PROCURADORIA JURÍDICA - PROJURIS

Instrução 00078.2019
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
Instrutor: Priscila Perelles
Comissões: Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, Comissão de Serviço
Público, Comissão de Constituição e Justiça

       Sob análise o projeto de lei ordinária nº 005.00042.2019, de iniciativa do Prefeito,
recebido neste Legislativo por meio da Mensagem nº 010/2019, dispondo sobre a
adequação da estrutura dos órgãos do Poder Executivo. Em justificativa discorre o
autor, em suma, sobre as fusões, extinções e alterações de competências.
       Acompanha o projeto Anexo I contendo relação de dos cargos em comissão que
serão acrescidos no Anexo III da Lei nº 7671/1991.
       A Divisão de Controle e Tramitação informa a inexistência de proposição similar
em trâmite. A Divisão de Biblioteca e Referência atesta a existência da Lei Municipal
nº 2660/1965, nº 7671/1991, 10644/2003, 11408/2005 e nº 12192/2007 tratando do
mesmo tema.
       O assunto abordado, de interesse local, insere-se na competência legislativa do
Município prevista no art. 30, I, CF. A iniciativa dos projetos de lei que disponham
sobre o funcionamento de órgãos e entidades públicas é, de fato, reservada ao
Chefe do Poder Executivo, consoante previsão do art. 53, I e III, LOM. Constata-se,
com isso, a higidez formal do projeto.
       Para análise da proposta, apresentamos abaixo quadros de correlação entre a
legislação ora vigente e as alterações pretendidas:
 
Lei nº 7671/1991 Proposta
Art. 2º A estrutura organizacional básica
do Poder Executivo do Município de
Curitiba será a seguinte :
I - Unidades de Administração Direta:
[...]
d) Secretarias Municipais de Natureza de
Meio:
Secretaria Municipal de Recursos
Humanos;
Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração;
Secretaria de Informação e Tecnologia.
(Redação dada pela Lei nº 14422/2014)
 

“d) Secretarias Municipais de Natureza
Meio:
1. Secretaria Municipal de Administração
e de Gestão de Pessoal – SMAP
2. Secretaria Municipal de Planejamento,
Finanças e Orçamento – SMF” (NR)

Art. 2º A estrutura organizacional básica
do Poder Executivo do Município de
Curitiba será a seguinte :
I - Unidades de Administração Direta:
[...]
e) Secretarias Municipais de Natureza
Fim:
-Secretaria Municipal do Abastecimento;
-Secretaria Municipal da Defesa Social;
-Secretaria Municipal da Educação;
- Secretaria Municipal do Esporte, Lazer
e Juventude; (Redação dada pela Lei nº
13865/2011)
-Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
-Secretaria Municipal de Obras Públicas;
-Secretaria Municipal da Saúde;
-Secretaria Municipal do Urbanismo;
-Secretaria Municipal de Assuntos
Metropolitanos; (Redação dada pela Lei
nº 11407/2005)
-Secretaria Municipal do Trabalho e
Emprego; (Redação acrescida pela Lei nº
12192/2007)
-Secretaria Municipal de Trânsito.
(Redação acrescida pela Lei nº
13877/2011)

“e) Secretarias Municipais de Natureza
Fim:
1. Secretaria Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional - SMSAN
2. Secretaria Municipal de Defesa Social
e Trânsito - SMDT
3. Secretaria Municipal da Educação -
SME
4. Secretaria Municipal do Esporte,
Lazer e Juventude - SMELJ
5. Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA
6. Secretaria Municipal de Obras
Públicas - SMOP
7. Secretaria Municipal da Saúde - SMS
8. Secretaria Municipal do Urbanismo -
SMU” (NR)

Art. 13 Será competência do Gabinete do
Prefeito:

“Art. 13. Será competência do Gabinete
do Prefeito:



I - a coordenação da agenda do Gabinete
do Prefeito;
II - a recepção, estudo e triagem do
expediente encaminhado ao Prefeito;
III - a coordenação das Assessorias de
Natureza Especial para assuntos de
relevante interesse à municipalidade;
IV - a coordenação do Gabinete de
Gestão Integrada Municipal de
Segurança Pública;
V - a coordenação da Proteção e Defesa
Civil do Município de Curitiba;
VI - a coordenação da Assessoria dos
Direitos Humanos;
VII - a transmissão e o controle da
execução das ordens emanadas do
Prefeito. (Redação dada pela Lei nº
14422/2014)

I - coordenar a agenda do Prefeito;
II - realizar a recepção, estudo e triagem
do expediente encaminhado ao Prefeito;
III - coordenar as Assessorias de
Natureza Especial para assuntos de
relevante interesse à municipalidade;
IV - coordenar a Assessoria de Direitos
Humanos;
V - coordenar o cerimonial.” (NR)

Art. 15 Será de competência da
Secretaria de Governo Municipal:
I - a assistência direta ao Prefeito e aos
demais entes integrantes da estrutura
organizacional básica do Poder
Executivo Municipal, na sua
representação civil e quanto às relações
públicas com autoridades civis, políticas
e com a Câmara Municipal de Curitiba;
II - a coordenação e o controle das
medidas relativas aos prazos de
pronunciamento do Poder Executivo às
solicitações da Câmara Municipal de
Curitiba;
III - a preparação, formalização e
encaminhamento de mensagens e
projetos de lei e o controle de sua
tramitação na Câmara Municipal de
Curitiba;
IV - a formalização de vetos a projetos de
lei aprovados pela Câmara Municipal de
Curitiba e submetidos à apreciação do
Prefeito;
V - a elaboração, publicação, registro e
controle de documentos dos atos oficiais
do Município;
VI - a coordenação da atuação da
administração em nível regional e
descentralizado como agentes de
articulação entre o Poder Público e a
comunidade. (Redação dada pela Lei nº
14751/2015)
VII - a coordenação do cerimonial
público;
VIII - a promoção das atividades de apoio
à Junta de Serviço Militar;
IX - outras atividades correlatas.
(Redação dada pela Lei nº 11712/2006)

“X - serviços de manutenção de
pequeno porte no sistema viário;
XI – o planejamento, a articulação e a
coordenação das políticas públicas para
a promoção, garantia e defesa dos
direitos da pessoa com deficiência”.
(NR)

Art. 16 - Será de competência da
Procuradoria-Geral do Município, no
âmbito da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município:
a) a consultoria e o assessoramento
jurídico, bem como a representação e
defesa judicial, em qualquer foro ou
instância;
b) a análise jurídica preliminar e lavratura
de todos os acordos, contratos e
convênios; sem exceção;
c) proceder, com exclusividade, à
cobrança da dívida ativa judicial;
d) a instauração e processamento de
sindicâncias e processos administrativos
disciplinares;
e) o exercício das atividades
concernentes ao sistema de
assessoramento jurídico;
f) a emissão de pareceres jurídicos sobre
questões que lhe forem submetidas;
g) exercer o controle de legalidade de
atos administrativos;
h) o julgamento, em primeira instância,
das impugnações ao lançamento de
tributos municipais. (Redação dada pela
Lei nº 11875/2006)

“Art. 16. A Procuradoria Geral do
Município, sigla PGM, no âmbito da
Administração Direta, Indireta e
Fundacional do Município, terá as
seguintes competências exclusivas:
I - realizar a consultoria e o
assessoramento jurídico, no controle
interno dos atos do Poder Executivo;
II - exarar manifestação quanto aos
aspectos de legalidade de projetos de
lei, decretos e outros atos normativos de
iniciativa do Poder Executivo;
III - exercer a representação judicial em
qualquer foro ou instância;
IV - realizar a cobrança judicial e
extrajudicial da dívida ativa do Município;
V - realizar a análise jurídica, cadastro e
publicação dos acordos, contratos,
convênios e todos os demais
instrumentos jurídicos firmados pelo
Município, autarquias e fundações;
VI - instaurar e processar sindicâncias,
processos administrativos disciplinares e
processos de avaliação de cumprimento
dos requisitos do estágio probatório de
servidores municipais;
VII - instituir termo de ajustamento
disciplinar para servidores municipais,
por ato do Chefe do Poder Executivo;
VIII - instaurar e processar
procedimentos de autocomposição de
conflitos no âmbito da Administração
Pública Municipal;



IX - realizar outras atividades jurídicas
que lhe forem atribuídas, de
conformidade com sua área de atuação.
Parágrafo Único. O exercício das
atribuições da Procuradoria Geral do
Município é exclusivo dos procuradores
integrantes da carreira, sendo vedada a
realização de suas atribuições por
terceiros, servidores ou não. ”  (NR)
 

Art. 20 - Será de competência da
Secretaria Municipal de Finanças o
planejamento operacional e a execução
da política econômica, tributária e
financeira do Município, bem como as
relações com os contribuintes; o
assessoramento às unidades do
Município em assuntos de finanças; a
gestão da Legislação tributária e
financeira do Município; a inscrição e
cadastramento dos contribuintes bem
como a orientação dos mesmos; o
lançamento, a arrecadação e a
fiscalização dos tributos devidos ao
município; a guarda e movimentação de
valores; a elaboração, execução e
acompanhamento no Plano Plurianual,
Das Diretrizes Orçamentárias e
Orçamento Anual, observadas as
diretrizes fixadas pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba para as rubricas de investimento,
encaminhamento mensal ao Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba da realização financeira do Plano
de Obras, para o acompanhamento das
metas físicas; a programação de
desembolso financeiro; o empenho, a
liquidação e o pagamento das despesas,
a elaboração de balancetes,
demonstrativos e balanços, bem como a
publicação dos informativos financeiros
determinados pela Constituição Federal;
a prestação anual de contas e o
cumprimento das exigências do controle
externo; os registros e controles
contábeis; a análise, controle e
acompanhamento dos custos dos
programas e atividades dos órgãos da
Administração;a análise da conveniência
da criação e extinção de fundos
especiais;o controle e a fiscalização da
sua gestão; a supervisão dos
investimentos públicos, bem como o
controle dos investimentos e da
capacidade de individamento do
Município; contratação de auditoria
externa, quando necessário, para análise
das contas municipais, a realização das
atividades relativas à controladoria,
compreendendo a análise, o
acompanhamento e o monitoramento dos
instrumentos legais que gerem
obrigações financeiras para o Município e
de seus resultados; a auditoria sobre a
gestão dos recursos públicos financeiros
sob a responsabilidade de órgãos
públicos e privados, abrangendo os
sistemas contábil, financeiro e
orçamentário e outras atividades
correlatas. (Redação acrescida pela Lei
nº 10130/2000)

“Art. 20. A Secretaria Municipal de
Planejamento, Finanças e Orçamento,
sigla SMF, tem por finalidade o
planejamento operacional e a execução
da política econômica, tributária e
financeira do Município, bem como as
relações com os contribuintes, e tem as
seguintes competências:
I - assessorar as unidades do Município
em assuntos de finanças;
II - realizar a gestão da legislação
tributária e financeira do Município;
III - realizar a inscrição e cadastramento
dos contribuintes, bem como a
orientação dos mesmos;
IV - realizar o lançamento, a
arrecadação e a fiscalização dos tributos
devidos ao Município;
V - realizar a guarda e movimentação de
valores;
VI - elaborar, executar e acompanhar as
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
Anual, em observância ao Plano
Plurianual;
VII - realizar a programação de
desembolso financeiro;
VIII - realizar o empenho, a liquidação e
o pagamento das despesas, a
elaboração de balancetes,
demonstrativos e balanços, bem como a
publicação dos informativos financeiros
determinados pela Constituição Federal;
IX - elaborar os registros e controles
contábeis, a prestação anual de contas e
o cumprimento das exigências do
controle externo;
X - realizar a análise, o controle e o
acompanhamento dos custos dos
programas e atividades dos órgãos da
Administração;
XI - realizar a análise da conveniência
da criação e extinção de fundos
especiais, o controle e a fiscalização da
sua gestão;
XII - supervisionar os investimentos
públicos, bem como o controle dos
investimentos e da capacidade de
endividamento do Município;
XIII - realizar a contratação de auditoria
externa, quando necessário, para
análise das contas municipais;
XIV - realizar as atividades relativas à
controladoria compreendendo a análise,
o acompanhamento e o monitoramento
dos instrumentos legais que gerem
obrigações financeiras para o Município
e de seus resultados;
XV - realizar a auditoria sobre a gestão
dos recursos públicos financeiros sob a
responsabilidade de órgãos públicos e
privados abrangendo os sistemas
contábil, financeiro e orçamentário; 
XVI - coordenar a captação, aplicação,
elaboração e execução dos recursos
destinados ao financiamento de
programas e projetos estratégicos do
Município;
XVII - realizar outras atividades que lhe
forem atribuídas na área de atuação.”
(NR)
 

Art. 21 - Será de competência da
Secretaria Municipal da Educação a
viabilização dos processos educacionais
no ensino fundamental e na educação
infantil ofertados pelo Município,
possibilitando o desenvolvimento das
várias dimensões da formação humana,
com as seguintes atribuições:

“Parágrafo único. Para a consecução
das atribuições previstas no caput,
competem à Secretaria Municipal da
Educação os procedimentos para
execução de obras e serviços de
engenharia necessários à manutenção e
reforma de seus próprios. ” (NR)



I - definir a política educacional no âmbito
da rede municipal de ensino;
II - realizar o planejamento operacional e
executar as atividades pedagógicas,
consoante a legislação vigente;
III - administrar as unidades educacionais
a ela vinculadas;
IV - efetuar pesquisas didático-
pedagógicas para o desenvolvimento do
ensino municipal;
V - definir e administrar indicadores de
desempenho para a rede municipal de
ensino;
VI - articular-se com outros órgãos
municipais, demais níveis de governo,
entidades da iniciativa privada e
organizações não governamentais, para
o desenvolvimento de ações educativas
direcionadas aos educandos da rede
municipal;
VII - realizar outras atividades correlatas.
(Redação dada pela Lei nº 10644/2003)
Art. 22 - Será de competência da
Secretaria Municipal da Saúde o
planejamento operacional e a execução
da política de saúde do Município,
através da implementação do Sistema
Municipal de Saúde e do
desenvolvimento de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde da
população com a realização integrada de
atividades assistenciais e preventivas; da
vigilância epidemiológica, sanitária e
nutricional de orientação alimentar e de
saúde do trabalhador; da prestação de
serviços médicos e ambulatoriais de
urgência e de emergência; da promoção
de campanhas de esclarecimento,
objetivando a preservação da saúde da
população; da implantação e fiscalização
das posturas municipais relatiras à
higiene e à saúde pública; do controle de
vetores de doenças e desratização; da
apreensão de animais; da participação
na formulação da política de proteção do
meio ambiente; da articulação com
outros órgãos municipais, demais níveis
de governo e entidades da iniciativa
privada para o desenvolvimento de
programas conjuntos, a regulamentação,
normatização e a fiscalização dos
produtos de origem animal que sejam
comercializados no Município; a
promoção do registro dos
estabelecimentos que produzam matéria-
prima, manipulem, beneficiem,
transformem, industrializem, preparem,
acondicionem, embalem produtos de
origem animal; a promoção dos registros
dos produtos de origem animal e o outras
atividades correlatas. (Redação dada
pela Lei nº 8240/1993) (Redação
acrescida pela Lei nº 10130/2000)

“Parágrafo Único. Para a consecução
das atribuições previstas no caput,
competem à Secretaria Municipal da
Saúde os procedimentos para execução
de obras e serviços de engenharia
necessários à manutenção e reforma de
seus próprios. ” (NR)

Art 23 - Será de competência da
Secretaria Municipal do Abastecimento o
planejamento operacional e a execução
da política municipal de abastecimento
orientando e disciplinando a distribuição
de gêneros alimentícios de primeira
necessidade; a criação de meios que
beneficiem e facilitem a comercialização
dos mesmos; a administração dos
mercados municipais e a fiscalização das
feiras livres e de época; a participação
em atividades de orientação e defesa do
consumidor; o fomento das atividades de
produção rural da Região Metropolitana
de Curitiba, através de acordos com
demais Municípios e órgãos afins, os
serviços gerais de aquisição, controle e
distribuição de gêneros alimentícios e
gerenciamento do Sistema de
Fornecimento de Refeições, articulação
com demais níveis de governo e
entidades da iniciativa privada nas
programações inerentes as suas
atribuições priorizando o atendimento à
população carente e outras atividades

“Art. 23. A Secretaria Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, sigla
SMSAN, tem como finalidade realizar a
gestão, coordenação, planejamento
estratégico e operacional da política
municipal de segurança alimentar e
nutricional, de forma articulada e
intersetorial, conforme as seguintes
competências:
I - planejar e executar a política
municipal de segurança alimentar e
nutricional, de forma integrada com os
programas das instâncias federal,
estadual e municipal;
II - elaborar o Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de
Curitiba (PLAMSAN), quadrienalmente;
III - monitorar e avaliar os resultados e
impactos da política e do plano de
segurança alimentar e nutricional;
IV - instituir e gerenciar equipamentos
públicos de segurança alimentar e
nutricional;
V - orientar e regulamentar a distribuição
e a comercialização de alimentos nos
equipamentos públicos;



correlatas. (Redação dada pela Lei nº
8437/1994)
 

VI - estimular e orientar sistemas de
produção alimentar em espaços públicos
e privados, para o desenvolvimento de
atividades de agricultura urbana;
VII - articular, com as entidades da
iniciativa privada e da sociedade civil
organizada, ações participativas que
visem o alcance do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA),
segundo os princípios da Segurança
Alimentar e Nutricional e da Soberania
Alimentar;
VIII - articular, com a Região
Metropolitana de Curitiba, o
fortalecimento de um mercado regional
corresponsável, com vistas à integração
e sustentabilidade das cadeias de
produção, distribuição e consumo de
alimentos;
IX - realizar outras atividades que lhe
forem atribuídas na área de atuação. ”
(NR)

Art. 25 - Será de competência da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente o
planejamento operacional, a formulação
e a execução da política de preservação
e proteção ambiental do Município; o
desenvolvimento de pesquisas referentes
à fauna e à flora; a administração,
manutenção e preservação do zoológico;
o levantamento e cadastramento das
áreas verdes; a fiscalização das reservas
naturais urbanas; o combate permanente
à poluição ambiental; execução de
projetos paisagísticos e de serviços de
jardinagem e arborização; a
administração, construção, manutenção
e conservação de parques, praças e
áreas de lazer; a definição da política de
limpeza urbana, através do
gerenciamento e fiscalização da coleta,
reciclagem e disposição do lixo, por
administração direta ou através de
terceiros; a manutenção e controle
operacional da frota de veículos pesados,
máquinas e equipamentos sob sua
responsabilidade; a administração e
manutenção de cemitérios e serviços
funerários e outras atividades correlatas.
(Redação dada pela Lei nº 8240/1993)

“Art. 25. A Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, sigla SMMA, tem por
finalidade executar e fazer cumprir, no
âmbito municipal, a política nacional e
estadual de meio ambiente e demais
políticas relacionadas à sua proteção,
com as seguintes competências:
I - elaborar, planejar e desenvolver
estudos e ações visando à promoção,
proteção, conservação, preservação,
recuperação, vigilância e melhoria da
qualidade ambiental;
II - definir e controlar a ocupação e uso
dos espaços territoriais, de acordo com
suas limitações e condicionantes
ambientais;
III - definir áreas prioritárias de ação
governamental, visando à preservação e
melhoria da qualidade ambiental, e
propor ações de defesa e proteção
ambiental, no âmbito da Região
Metropolitana, mediante convênios e
consórcios;
IV - estabelecer as diretrizes e incentivar
estudos científicos e tecnológicos,
direcionados ao uso racional, à proteção
dos recursos naturais e à conservação
do meio ambiente;
V - realizar a administração, manutenção
e preservação do acervo de animais e
das coleções biológicas científicas sob
sua responsabilidade;
VI - exercer o controle da poluição
ambiental, nas suas diferentes formas,
por meio de ações de monitoramento,
licenciamento e fiscalização;
VII - identificar, planejar, projetar,
implantar e manter unidades de
conservação e de lazer para a proteção
de mananciais, ecossistemas naturais,
flora e fauna, recursos genéticos e
outros bens, estabelecendo normas, de
sua competência, a serem observadas
nestas áreas;
VIII - estabelecer diretrizes específicas
para a proteção, recuperação e
conservação dos recursos hídricos, por
meio de planos de uso e ocupação de
áreas de drenagem das bacias
hidrográficas;
IX - instituir, planejar, implantar e
coordenar a política de educação
ambiental, incentivando a participação
comunitária nos programas e ações
desenvolvidas;
X - planejar e implementar a gestão
integrada dos resíduos sólidos, sem
prejuízo das competências de controle e
fiscalização dos órgãos federais e
estaduais, bem como a responsabilidade
do gerador pelo gerenciamento dos
resíduos;
XI - executar e fiscalizar os serviços
públicos de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos, quer sejam
executados de forma direta ou indireta;
XII - participar da Política de Gestão de
Riscos e Desastres Naturais e contribuir



na coordenação de esforços, entre as
diversas instâncias municipais e
comunidade, visando a uma cultura de
prevenção e redução de desastres;
XIII - estabelecer diretrizes, planos e
programas buscando a mitigação das
emissões de gases de efeito estufa e a
adaptação da cidade às consequências
das mudanças do clima;
XIV- planejar, coordenar e supervisionar
projetos de eficiência energética e
geração de energias renováveis, no
âmbito da administração pública
municipal.
XV - promover a gestão, administração e
manutenção dos cemitérios municipais,
o funcionamento dos serviços funerários
e outras atividades correlatas;
XVI - atuar na preservação ambiental,
em especial na defesa e proteção
animal, no controle destas populações
para atingir o equilíbrio ambiental e no
convívio harmonioso dos cidadãos com
os animais.
XVII - realizar outras atividades que lhe
forem atribuídas na área de atuação.
Parágrafo Único. Para a consecução das
atribuições previstas no caput,
competem à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente os procedimentos para
execução de obras e serviços de
engenharia necessários à manutenção e
reforma de seus próprios.” (NR)

Art. 27 - Será de competência da
Secretaria Municipal de Obras Públicas:
- O planejamento operacional e a
execução, por adjudicação dos outros
órgãos de governo, por administração
direta ou através de terceiros, das obras
públicas e próprios municipais,
abrangendo construções, reformas e
reparos, a abertura de vias públicas e
rodovias municipais;
- A execução de obras de pavimentação,
construção civil, drenagem e calçamento;
a execução e manutenção de obras de
preservação de fundos de vales;
- O desenvolvimento de projetos,
execução e manutenção de obras e
serviços de abastecimento de água
tratada, coleta, tratamento e destinação
final de efluentes líquidos, diretamente ou
por concessão ou permissão;
- E elaboração de projetos e fiscalização
da preservação do sistema natural de
drenagem, fundos de vale e proteção de
mananciais de abastecimento de água; a
proposição de legislação específica a sua
área de atuação;
- A emissão de pareceres técnicos na
área de sua competência para subsidiar
a concessão de alvarás;
- O controle e execução dos serviços de
sinalização urbana e de trânsito e
iluminação pública;
- A manutenção e controle operacional
da frota de máquinas e equipamentos
pesados sob sua responsabilidade e
outras atividades correlatas. (Redação
dada pela Lei nº 10130/2000)

“Art. 27. A Secretaria Municipal de
Obras Públicas, sigla SMOP, tem por
finalidade o planejamento operacional e
a execução, por adjudicação dos outros
órgãos de governo, por administração
direta ou através de terceiros, das obras
públicas e próprios municipais, com as
seguintes competências:
I - realizar obras abrangendo
construções, reformas e reparos, e a
abertura de vias públicas e rodovias
municipais;
II - realizar a execução, restauração e
revitalização de obras de pavimentação
e de passeios públicos, construção civil,
drenagem e calçamento;
III - realizar a execução e manutenção
de obras de preservação de fundos de
vale;
IV - elaborar projetos e fiscalização da
preservação do sistema natural de
drenagem, fundos de vale e proteção de
mananciais de abastecimento de água;
V - emitir pareceres técnicos na área de
sua competência para subsidiar a
concessão de alvarás;
VI - desenvolver o controle, execução,
projetos e serviços de engenharia das
obras de iluminação pública;
VII - realizar a manutenção e controle
operacional da frota de máquinas e
equipamentos pesados sob sua
responsabilidade;
VIII - estabelecer diretrizes para as
proposições de legislação específica da
sua área de atuação;
IX - formular as políticas, diretrizes,
planejamento e organização da
execução, direta ou indireta, de obras
públicas e de engenharia relacionadas
aos próprios municipais, com os demais
órgãos/entidades da Administração
Municipal, ressalvadas as competências
legalmente previstas;
X - realizar outras atividades que lhe
forem atribuídas na área de atuação”.
(NR) 

Art. 40 - O Instituto Municipal de
Administração Pública - IMAP, com
personalidade jurídica própria, sede e
foro na Cidade de Curitiba, de natureza
autárquica, tem a finalidade de fomentar
a melhoria da capacidade de governo da
Prefeitura Municipal de Curitiba e de
outros órgãos públicos, mediante as
seguintes atribuições:

“VII - administrar as questões referentes
aos seguros de vida em grupo, no
âmbito da administração pública direta e
indireta do Município;
VIII - administrar todas as questões
relativas à realização de estágios na
Administração Direta, Indireta e no
Poder Legislativo do Município.” (NR)



[...]
VII - administrar as questões referentes
aos seguros da administração direta e
indireta do Município e dos seus
servidores municipais. (Redação dada
pela Lei nº 10644/2003)
VIII - administrar todas as questões
relativas à realização de estágios por
estudantes de nível médio e superior, na
administração direta e indireta do
Município; (Redação acrescida pela Lei
nº 10644/2003)
Art. 40 - O Instituto Municipal de
Administração Pública - IMAP, com
personalidade jurídica própria, sede e
foro na Cidade de Curitiba, de natureza
autárquica, tem a finalidade de fomentar
a melhoria da capacidade de governo da
Prefeitura Municipal de Curitiba e de
outros órgãos públicos, mediante as
seguintes atribuições:
[...]
§ 1º O IMAP será administrado por um
Conselho Deliberativo e por uma
Diretoria Executiva.
§ 2º O Conselho Deliberativo será
composto por 7 (sete) membros, assim
constituído:
PRESIDENTE: Prefeito Municipal de
Curitiba
MEMBROS: Presidente do IMAP; Chefe
de Gabinete do Prefeito; Secretário de
Governo Municipal; Presidente do
IPPUC; Secretário Municipal de
Finanças; Secretário Municipal de
Recursos Humanos.
§ 3º A Diretoria Executiva será composta
por 6 (seis) membros, assim constituída:
Presidente do IMAP, Superintendente e
04 (quatro) Diretores.

“§ 1º O IMAP será administrado por um
Conselho Administrativo e por uma
Diretoria Executiva.
§ 2. O Conselho Administrativo, órgão
de natureza consultiva, regulamentado
por meio de regimento próprio, será
composto por 4 (quatro) membros e
seus suplentes, a saber:
PRESIDENTE: Presidente do IMAP.
MEMBROS: Chefe do Gabinete do
Prefeito e suplente por ele indicado;
Secretário do Governo Municipal e
suplente por ele indicado; Procurador-
Geral do Município e suplente por ele
indicado; Secretário Municipal de
Finanças e suplente por ele indicado.
§3.º A Diretoria Executiva terá seu
funcionamento definido em regulamento
próprio e será composta pelo Presidente
do IMAP, o Superintendente do IMAP e
os Diretores do IMAP. ” (NR)

Art. 41 - Fica alterada a denominação da
Fundação Rural de Educação e
Integração (FREI), instituída pela Lei nº
2.585, de 23 de junho de 1965, para
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - FAS.
(Redação dada pela Lei nº 8155/1993)
§ 1º Compete a Fundação de Ação
Social - FAS coordenar e implementar a
política de assistência social no
município, para a proteção social de
famílias e indivíduos em situação de risco
e vulnerabilidade social, mediante os
seguintes objetivos:
I - implantar e implementar serviços de
proteção social, tendo como foco a
família e o território onde está inserida e
como estratégia a atuação
descentralizada, interinstitucional e
intersetorial;
II - prestar apoio técnico e financeiro às
entidades e organizações de assistência
social, mediante a formalização de
convênios e outros instrumentos
congêneres, com a consequente
fiscalização, para consecução dos
objetivos previstos no Plano Municipal de
Assistência Social;
III - articular e monitorar as ações
desenvolvidas pela rede sócio-
assistencial de forma a aprimorar os
serviços de acordo com as diretrizes da
Política Municipal de Assistência Social;
(Redação dada pela Lei nº 11712/2006)
§ 2º Fica mantido como objetivo da
Fundação de Ação Social - FAS o
disposto no art. 7º, da Lei nº 10.130, de
28 de dezembro de 2.000, como segue:
I - coordenar, planejar e implementar a
política de apoio e assistência à pessoa
portadora de deficiência. (Redação dada
pela Lei nº 10644/2003)
§ 3º Passam a ser da Fundação de Ação
Social - FAS todas as competências e
atribuições relacionadas à política de
atenção à criança e ao adolescente
previstas no art. 24 da Lei nº 7.671, de
10 de junho de 1991 e suas alterações,
com exceção das unidades educacionais
que passam a ser vinculadas à

“Art. 41. A Fundação de Ação Social,
sigla FAS, tem como finalidade
coordenar e implementar as políticas de
Assistência Social, Trabalho, Emprego e
Renda no Município, com as seguintes
competências:
I - implementar e coordenar o sistema
municipal da política da assistência
social pautada em serviços, programas,
projetos e benefícios de proteção social,
enfrentamento à pobreza e
aprimoramento da gestão;
II - prestar apoio técnico e financeiro às
entidades e organizações de assistência
social, mediante a formalização de
instrumentos de transferência de
recursos, com a consequente
fiscalização, para consecução dos
objetivos previstos no Plano Municipal
de Assistência Social;
III - implementar e coordenar, no
município, o sistema público de
emprego, trabalho e renda, pautado num
conjunto de políticas públicas que
buscam maior efetividade na colocação
dos trabalhadores na atividade
produtiva, visando a inclusão social, via
emprego, trabalho e renda, através de
atividades autônomas, pequenos
empreendimentos individuais ou
coletivos.
IV – coordenar o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência -
CMDPCD e gerir o Fundo Municipal de
Apoio ao Deficiente FAD.
V - realizar outras atividades que lhe
forem atribuídas na área de atuação. 
§ 1º. Integram o Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda as ações de
habilitação ao seguro-desemprego,
intermediação de mão de obra,
qualificação social e profissional,
orientação profissional, certificação
profissional, pesquisa e informações do
trabalho, fomento a atividades
autônomas e empreendedoras, e outras
funções definidas pelo Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT, que visem à



Secretaria Municipal da Educação, nos
termos da nova redação do inciso III, do
art. 21, da Lei nº 7.671, de 10 de junho
de 1991, dada pelo art. 5º desta lei,
conforme regulamentação específica.
(Redação acrescida pela Lei nº
10644/2003)
§ 4º Ficam transferidas à Fundação de
Ação Social - FAS as competências e
atribuições conferidas à Secretaria
Municipal da Criança nas Leis nºs 9008,
de 13 de janeiro de 1997, e 9086, de 17
de junho de 1997. (Redação acrescida
pela Lei nº 10644/2003)
§ 5º A Fundação de Ação Social - FAS
adequará seus estatutos às alterações
introduzidas pela presente lei. (Redação
acrescida pela Lei nº 10644/2003)

inserção de trabalhadores no mercado
de trabalho.
§ 2º. As ações do Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda são de
caráter universal, tendo como público
prioritário os trabalhadores habilitados
ao seguro-desemprego, sem prejuízo de
iniciativas dirigidas a públicos
específicos.” (NR)

 
Lei nº 10644/2003 Proposta
Art. 1º A Secretaria Municipal da Defesa
Social tem a competência de desenvolver
e implantar políticas que promovam a
proteção do cidadão e a prevenção ao
uso indevido de drogas, articulando e
integrando os organismos
governamentais e a sociedade de forma
motivadora, visando a diminuição dos
índices de violência e o fortalecimento da
cidadania e da qualidade de vida na
cidade de Curitiba.
Parágrafo Único - Para atender as
competências previstas no caput deste
artigo, a Secretaria Municipal de Defesa
Social terá as seguintes atribuições:
I - definir a política de segurança e a
política sobre drogas;
II - administrar os mecanismos de
proteção ao patrimônio público municipal
e de seus usuários;
III - implementar as ações de segurança
previstas nos programas intersetoriais e
integrados da Administração Municipal de
Curitiba;
IV - definir diretrizes de segurança em
todas as fases de implantação e uso dos
próprios municipais;
V - coordenar projetos e ações a serem
desenvolvidas de forma integrada, por
meio de parcerias com órgãos municipais
e da segurança pública, na esfera
municipal, estadual e federal, nas áreas
de segurança eletrônica e de informações
estratégicas;
VI - gerir a Política Municipal Sobre
Drogas do Município, por meio da
articulação das redes de prevenção,
tratamento e reinserção social,
garantindo sua atualização e execução;
VII - articular com os demais órgãos da
administração municipal a realização de
projetos sociais de prevenção ao uso
indevido de drogas;
VIII - realizar a gestão dos recursos e a
ordenação das despesas do Fundo
Municipal de Prevenção às Drogas -
FUNPRED. (Redação dada pela Lei nº
14422/2014)

“Art. 1º A Secretaria Municipal de Defesa
Social e Trânsito, sigla SMDT, tem a
finalidade de desenvolver e implantar
políticas que promovam a proteção do
cidadão, a prevenção ao uso indevido de
drogas e a gestão do trânsito no
Município de Curitiba, com as seguintes
competências:
I - coordenar projetos e articular ações a
serem desenvolvidas de forma integrada,
por meio de parcerias com órgãos
municipais e de segurança pública, na
esfera municipal, estadual e federal, nas
áreas de segurança eletrônica, de
informações estratégicas e de prevenção
ao uso indevido de drogas;
II - administrar e implementar os
mecanismos de proteção ao cidadão e
ao patrimônio público municipal, e de
seus usuários;
III - gerir a política municipal sobre
drogas do Município, por meio da
articulação das redes de prevenção e
reinserção social, garantindo sua
execução e atualização;
IV - realizar a gestão dos recursos e a
ordenação das despesas do Fundo
Municipal de Prevenção às Drogas –
FUNPRED;
V - gerir e exercer as competências de
trânsito, nos termos da Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), ou de
forma concorrente, mediante convênio
celebrado com órgão de trânsito estadual
ou municipal;
VI - coordenar o Gabinete de Gestão
Integrada Municipal de Segurança
Pública, sigla GGI;
VII - coordenar a proteção e defesa civil
de Curitiba e a fiscalização de segurança
em edificações e imóveis;
VIII - realizar a gestão dos recursos e a
ordenação das despesas do Fundo
Municipal de Defesa Civil – FUMDEC.
IX - autorizar, orientar e fiscalizar as
intervenções de vídeo monitoramento, de
natureza pública ou privada, nas vias
públicas;
X - promover e efetuar o intercâmbio de
conhecimentos e informações, com
órgãos governamentais e demais
organizações congêneres, nacionais e
estrangeiras, na sua área de atuação;
XI - compilar e proteger informações no
âmbito do Município de Curitiba, visando
identificar, avaliar e acompanhar
ameaças reais ou potenciais à
segurança de bens públicos e pessoas,
sugerindo medidas que subsidiem ações
para neutralizar ameaças, salvaguardar
dados, conhecimentos, áreas e
instalações;
XII – promover a formação e a
capacitação específicas da carreira de
Segurança Municipal, e respectiva
certificação;
XIII - realizar outras atividades que lhe
forem atribuídas na área de atuação.”



(NR)
 
Lei nº 6867/1986 Proposta
Art. 2º São atribuições do Serviço
Municipal de Vigilância Guarda
Municipal: (Denominação alterada pela
Lei nº 7356/1989)

 I - exercer a vigilância interna e externa
sobre os próprios municipais, parques,
jardins, escolas, teatros, museus,
bibliotecas, cemitérios, mercados, feiras-
livres, no sentido de:
a) protegê-los dos crimes contra o
patrimônio;
b) orientar o público e o trânsito de
veículos,em caráter auxiliar à Policia
Militar;
c) prevenir a ocorrência, internamente,
de qualquer ilícito penal;
d) controlar a entrada e a saída de
veículos;
e) prevenir sinistros, atos de vandalismo
e danos ao patrimônio.

“f) atuar na fiscalização, no controle e na
orientação do trânsito e do tráfego no
Município de Curitiba e aplicar medidas e
penalidades administrativas, conforme o
Código de Trânsito Brasileiro, observada
a esfera de competência da SMDT”. (NR)

 
Lei nº 12192/2007 Proposta
Art. 8º O FMT será gerido por um
colegiado formado por 3 (três) órgãos da
Administração Municipal:
I - Secretaria Municipal de Finanças –
SMF;
II - Secretaria Municipal do Trabalho e
Emprego – SMTE;
III - Fundação de Ação Social – FAS.
§ 1º O FMT será administrado pela
Secretaria Municipal de Finanças – SMF.
§ 2º O FMT tem como órgão de natureza
consultiva, propositiva e fiscalizadora, o
Conselho Municipal do Emprego e
Relações do Trabalho de Curitiba -
CMERT, nos termos do art. 2º da Lei nº
8.784, de 1º de dezembro de 1995.

“Art. 8.º O Fundo Municipal do Trabalho
- FMT será gerido por um colegiado
formado por 3 (três) órgãos da
Administração Municipal, quais sejam:
I - Secretaria Municipal de Finanças -
SMF;
II - Fundação de Ação Social - FAS;
III - Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC.” (NR)

 
Lei nº 2660/1965 Proposta
Art. 1º Fica criado o instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba, com
a sigla IPPUC, com a personalidade
Jurídica, própria, de natureza autárquica,
sede e foro nesta cidade de Curitiba, com
as seguintes finalidades:
I - Elaborar e encaminhar ao Executivo
anteprojeto de lei, fixando o Plano
Urbanístico de Curitiba;
II - Promover estudos e pesquisas para o
planejamento integrado do
desenvolvimento do Município de
Curitiba;
III - Apreciar projetos de lei ou medidas
administrativas que possam ter
repercussão no desenvolvimento do
Município;
IV - Desenvolver nos órgãos da
Administração Municipal o sentido de
racionalização do desenvolvimento do
Município em todos os seus aspectos;
V - Criar condições de implementação e
continuidade que permitam uma
adaptação constante dos planos setoriais
ou globais às realidades dinâmicas do
desenvolvimento Municipal;
VI - Coordenar o planejamento local com
as diretrizes do planejamento regional ou
estadual;
VII - Tratar em caráter extraordinário, da
elaboração dos instrumentos de
planejamentos referidos na Constituição
Federal; da fixação das Diretrizes dos
Orçamentos Plurianual e Anual de
Investimentos, bem como do
acompanhamento das metas físico-
financeiras dos programas e projetos,
articulando e consolidando tais
programas, projetos e planos, dentre as
várias unidades administrativas do
Município. (Redação acrescida pela Lei
nº 7671/1991)

“I - coordenar, elaborar, atualizar e
encaminhar ao Executivo anteprojeto de
lei do Plano Diretor de Curitiba;
IV - coordenar a elaboração e gestão dos
instrumentos de planejamento municipal
referidos no Estatuto da Cidade;
V - coordenar e monitorar, de forma
integrada, o Sistema de Planejamento
Municipal Urbano;
VII - conduzir os processos de gestão
estratégica dos investimentos alinhados
com as prioridades do governo e Plano
Diretor;
VIII - executar projetos, no âmbito do
município, direta ou indiretamente,
exceto nos casos legalmente previstos.”
(NR)
“VIII - fixar as diretrizes dos orçamentos
plurianual e anual de investimentos e
acompanhar as metas físico-financeiras
dos planos, programas e projetos,
articulando-os e consolidando-os dentre
as várias unidades administrativas do
Município;
IX - participar da coordenação do plano
de governo e elaborar o plano de obras,
visando implementar as diretrizes e
prioridades do Plano Diretor;
X - coordenar o Sistema de Informações
Geográficas do Município;
XI - propiciar a participação popular, em
conjunto com o poder público municipal,
nos processos de planejamento, gestão
e desenvolvimento da cidade;
XII - prestar serviços de pesquisa e
planejamento urbano, através dos
instrumentos jurídicos adequados;
XIII - participar do planejamento
metropolitano visando o desenvolvimento
integrado, harmônico e sustentável de
Curitiba com a Região Metropolitana.
XIV - executar projetos, no âmbito do
município, direta ou indiretamente,
exceto nos casos legalmente previstos.

Ú



Parágrafo Único. O Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba –
IPPUC poderá delegar, mediante ajuste
formal, a competência para executar os
projetos necessários para a execução
das obras e serviços de engenharia,
desde que demonstradas conveniência e
oportunidade para tanto. ”  (NR)

Art. 3º O Conselho Administrativo será
presidido pelo Prefeito Municipal e
integrado por 15 (quinze) membros, a
saber:
I - 5 (cinco) integrantes da Diretoria
Executiva do IPPUC;
II - 1 (um) representante da Câmara
Municipal de Curitiba;
III - 1 (um) representante da Secretaria
Municipal do Urbanismo;
IV - 1 (um) representante da Secretaria
Municipal de Obras Públicas;
V - 1 (um) representante da Secretaria
Municipal de Administração;
VI - 1 (um) representante da Secretaria
Municipal de Finanças;
VII - 1 (um) representante da
Procuradoria Geral do Município;
VIII - 1 (um) representante da URBS -
Urbanização de Curitiba S/A;
IX - 1 (um) representante da Fundação de
Ação Social – FAS;
X - 1 (um) representante da Companhia
de Habitação Popular de Curitiba –
COHAB-CT;
XI - 1 (um) representante da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
(Redação dada pela Lei nº 13715/2011)

"I- 6 (seis) integrantes da Diretoria
Executiva do IPPUC;" (NR)

Art. 4º A diretoria Executiva é constituída
por 5 membros dos quais um será o
Diretor Presidente e os demais os
Diretores dos órgãos relacionados nos
itens I, II, III e IV do Parágrafo Único
deste artigo.
§ 1º - À Diretoria Executiva, órgão
administrativo do IPPUC, estão
subordinados os seguintes órgãos:
I - Supervisão de Planejamento
Econômico-Social;
II - Supervisão de Planejamento Físico-
Territorial;
II - Supervisão de Implantação;
IV - Supervisão Jurídica;
V - Secretaria Administrativa
VI - Secretaria Técnica;
§ 2º - O Diretor Presidente será de livre
escolha do Chefe do Executivo.
§ 3º - VETADO

"Art. 4º A Diretoria Executiva é
constituída por 6 membros, dos quais um
será o Diretor Presidente e os demais
diretores dos órgãos adiante declinados
que estão subordinados ao Diretor
Presidente:
I - Diretoria de Planejamento;
II - Diretoria de Projetos;
III - Diretoria de Informações;
IV - Diretoria de Implantação;
V - Diretoria Administrativa e Financeira.
Parágrafo único. O Diretor Presidente
será de livre escolha do Chefe do
Executivo."  (NR)

 
Lei nº 11408/2005 Proposta
Art. 1º Fica criado o Instituto Municipal de
Turismo - CURITIBA TURISMO, dotado
de personalidade jurídica autárquica, com
a missão de promover o turismo
sustentável no Município, contribuindo
para o desenvolvimento sócio-econômico
da população local, abrangendo as
seguintes atribuições:
I - formular as diretrizes da política
municipal de turismo, objetivando o
desenvolvimento econômico e social do
município;
II - planejar, implementar e apoiar ações
em consonância com a política municipal
de turismo, visando o fomento e a
dinamização da atividade turística,
levando em conta os princípios
norteadores do desenvolvimento
sustentável.

“II - planejar, implementar e apoiar ações
em consonância com a política municipal
de turismo, visando o fomento e a
dinamização da atividade turística e sua
produção associada, levando em conta
os princípios norteadores do
desenvolvimento sustentável. ” (NR)

 
       No âmbito federal, verifica-se que a LC 95/1998, foi preconizada a consolidação
e codificação de normas visando a coesão e eficiência do escopo legislativo. A
variedade de normas que se pretende alterar denota que a legislação que dispõe
sobre a estrutura da Administração direta do Poder Executivo é excessiva e
improdutivamente fragmentada. Ao revisar e readequar a estrutura organizacional
mostrar-se-ia oportuna integração de todas as normativas em carta única.
       Nota-se os efeitos deletérios dessa dispersão de normas no art. 7º da proposta
que extingue a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), permanecendo
vigente, porém, art. 19 da lei 7671/1991. Além disso, observa-se que as atribuições
da Secretaria (SMAP) criada em sua substituição serão dispostas somente na lei a



ser aprovada, apartada da Lei nº 7671/1991 apesar de a SMAP passar a constar no
rol do art. 2º desta.
       A mesma situação se verifica quanto às atribuições da SETRAN que passa a
integrar a Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT). Apesar de a SMDT constar
no rol de órgãos do art. 2º da Lei 7671/1991, suas atribuições serão previstas apenas
em apartado, na Lei 10644/2003.
       Revelante registrar que a proposta, em seu art. 20, transfere à guarda municipal
as atribuições do fiscalização do trânsito. A questão foi decidida pelo STF nos
seguintes termos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se confunde com segurança
pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais,
a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções
de promoção da segurança pública. 2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das
sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente,
constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu
exercício por entidades não policiais. 3. O Código de Trânsito Brasileiro, observando
os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da
federação para o exercício da fiscalização de trânsito. 4. Dentro de sua esfera de
atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de
polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5. O art. 144, §8º, da
CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos
bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem
cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia.
Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014. 6. Desprovimento
do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é
constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de
trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.
(RE 658570, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 29-09-2015
PUBLIC 30-09-2015)
       No art. 32 observa-se a extinção de cargos de provimento em comissão e no art.
33 a criação de outros cargos em substituição. Em termos remuneratórios, são
extintos 2 subsídios de Secretário e 4 vencimentos de simbologia S-2. OS cargos de
simbologia C-2, que eram 2, passam ao número de 7 e nos cargos de símbolo C-3 e
C-4 mantém o mesmo quantitativo. Apesar da aparente compensação de despesas,
não consta do caderno processual a demonstração de cálculos ou a declaração de
ausência de impacto financeiro-orçamentário.
       Havendo despesas a serem assumidas em virtude da aprovação do projeto de
lei, devem ser observadas as normas de responsabilidade fiscal preconizadas pelos
arts. 165 e 166 §§ e incisos e 167, inciso I da CF/1988, combinado com os arts. 54 e
132 da LOM, bem como, pelos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal
101/2000.
       Feitas as considerações que julgamos necessárias e pertinentes, ressaltamos
que esta instrução jurídica tem caráter técnico opinativo, cabendo exclusivamente à
Comissão de Constituição e Justiça, apreciar a matéria e exarar Parecer conclusivo
no que tange a constitucionalidade e legalidade da proposição, nos termos do inciso
I, do art. 60, RI; incumbindo-lhe, ainda, ratificar ou retificar as comissões sugeridas
pela Procuradoria nos termos do §2º do art. 67, RI. A análise dos aspectos técnicos
especializados compete às demais Comissões permanentes em suas respectivas
áreas de conhecimento e, por fim, reserva-se ao Plenário a análise do mérito,
oportunidade e conveniência da proposta normativa.

PROJURIS, 05 de Abril de 2019.
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