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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

 

PARECER Nº 035/2018 

 

Projeto de Lei Complementar nº. 006/2018 

 

  

          Por intermédio do Ofício Número 132/2018, o Chefe do Executivo 

encaminhou o presente projeto de lei complementar que dispõe sobre alterações na 

Lei Complementar nº 114, de 16 de junho de 2011 e dá outras providências 

 

Passamos a opinar:- 

 

 

1)- Compete, exclusivamente ao Prefeito, a iniciativa de projeto de leis que 

disponham sobre a criação e extinção de cargos, empregos e funções públicos na 

administração direta e autárquica, bem como a respectiva remuneração (Art.46, 

Inciso I, da LOMAB); 

 

2)- Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, apreciar 

matéria que dispõe sobre a criação, alteração de cargos, empregos e funções 

públicas (Art.13, Inciso IX, da LOMAB); 

 

3)- Por se tratar de projeto de iniciativa exclusiva, não será permitida 

emenda que aumente a despesa prevista (Art. 47,da LOMAB); 

 

4)- Sua aprovação depende de “quórum de maioria absoluta” dos membros 

deste Legislativo, consoante o Artigo 43, da LOMAB. Cc. com o Art. 200, Inciso 

VII, do Regimento Interno; 

 

5- Sua elaboração obedeceu às normas regimentais vigentes e sua 

tramitação dar-se-á em regime de urgência previsto no Regimento Interno, 

postulado pelo Chefe do Executivo. 

 

 

Desta forma, não havendo óbices de ordem jurídico-constitucionais, esta 

Comissão opina pela sua regular tramitação. 

 

 

  Era o que cumpria relatar, s.m.j. 
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Sala de Reuniões das Comissões “Carlos Abi-Jaudi”, 28 de maio de 2018. 

 

 
Presidente: Marly Luzia Held Pavão _______________________________ 

Relator: Joaquim Aparecido Nunes ________________________________ 

Membro: Luzimar Alves dos Santos _______________________________ 
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