
Projeto de Lei n° 040/2019

E"ENTA..   Projeto  de  Lei  de  autoria  da  Mesa

Diretora   do    Legislativo,    que    altera    a    Lei    n°

5.930/2015 e Lei  n° 6.140/2017,  sobre a estrutura

administrativra   da  Câmara   Municipal  de  Jacareí.

Constitucionalidade.      Legalidade.      Estudo      de

lmpacto  Orçamentário.   Lei  de   Responsabilidade

Fiscal. Viabilidade.

PARECER N° 143/2019/SAJ/JACC

RELATÓRIO

Trata-se   de   Projeto   de   Lei   de   autoria   da   Mesa

Diretora do Legislativo, neste biênio (2019/2020) composta pelos Vereadores

Abner de  Madureira, Paulinho do Esporte e Sônia  Patas da Amizade, o qual

visa reestruturar os diversos setores do Legislativo Municipal.

Em  essência a  propositura  cria  o cargo  de Ana//.sfa

de  Suporie de Tecnologia da  lnformação, com v.istas a efetiNa necess]idade

dos diversos setores da Câmara Municipal.

Diante da novel introdução, extingue,  na vacância, o

caigo de Analista de Tecnologia da lnformação.

Por    derradeiro,     suprime     regra     restritiva     para

nomeação de cargos efetivos de confiança.
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Remetida a esta Secretaria de Assuntos Jurídicos a

fim  de  que  seja  examinada  a  pertinência  constitucional,  Iegal  e jurídica  da

sobredita   propositura,   verifica-se   que   ela  observa   as   regras  formais   do

processo legislativo, em especial a de iniciativa, bem como acerca da matéria

legislada pelo ente federado.

Como é cediço,  nos assuntos referentes a estrutura

interna   do   Legislativo   local,   a   iinjciatjva   da   propositura   é   atribuída   com

exclusividade à Mesa Diretora, autora do projeto.

Outrossim,     a    propositura    decorre    do    legítimo

exercício  da  competência  legislativa  atribuída  aos  Municípios  por  expressa

disposição Constitucional, face ao manifesto interesse local.

Superados   tais   aspectos,    passa-se   aos   pontos

específicos da propositura.

A  cr-iaçào   do   cargo   de   Analista   de   Suporte   de

Tecnologia da lnformação e a extimçào - na vacàndia - do caTgo de Analista

de   Teono/og/'a  da  /nformação,  ariigo   1°,  2°  e  3°,  visa  atender  demanda

permanente da Câmara e,  por força do disposto no artigo 37 e seguintes da
Constituição Federal,  bem como diante do posicionamento sólido do Tribunal

de Contas,  deve ser criado por Lei e provido através de concurso público de

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
Cargo.

No   mais,   a   previsão   do   artigo   5°   da   proposta,

objetiva  adequar  o  atual  regramento  interno  para  nomeações  de  cargos
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comissionados  a  literalídade  do  texto  constitucjonal,  o  qua]  exige  _a_P_Ê_nLas  o

requisito da confiança, inerente a função desempenhada.

A  manutenção  de  restrição  não  prevista  no  texto

constitucional    (vedação    a    recondução),    afeta    de    modo    indevido    a

discricionariedade  do  gestor  na  respectiva  nomeação,  o  que  a  propositura,

acertadamente, objetiva corrigir.

Por  derradei`ro,  obtempero  que  a  proposta  acarreta

despesa, a qual, todavia, veio devidamente instruída com o respectivo estudo

de impacto orçamentário,  que demonstra o equilíbrio financejro da  proposta,

conforme  exigência  da  Lei  Complementar  Federal  n°  101/2000,  artigo  16,

inciso  I  (fls.  09/11).

Deste  modo,  conclui-se  pela  possibilidade  de válido

prosseguimento  da  propositura  em  análise,  ante  sua  conformidade  com  o
ordenamento jurídico vigente.

CONCLUSÃO

Com   essas   considerações,    salvo   melhor   juízo,

referido projeto reúne condições de prosseguir.

Das comissões
0  presente  projeto,  conforme determina  o artigo 31

do  Regimento  lntemo,  deverá  ser  previamente  apreciado  pelas  Comissões

de:

1)   Constituicão e Justica (art. 33,  Rl)

2)  Financas e Orçamento (art. 34,  Rl)
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CÂMARA  MUNICIPAL

PALÁCIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC

3)  Obras.  Servicos  Públicos  e  Urbanismo  (art,  35,

Rl)

Da votação

Não ocorrendo a hipótese prevista pelo ariigo 45 do

Rl  e,  sendo  o  projeto  encaminhado  ao  Plenário,  sujeitar-se-á  a  apenas  ±±pn

Í±±[pg  de  djscussão  e  votação  e  dependerá  do  voto  favoráve]  da  maioria

sjmples  para  sua  aprovação,  sendo  o  voto,  nominal,  conforme  determina  o

artigo  122,  §  1°  combinado  com  artigo  124,  §§  2°  e  3°,  inciso  111,  todos  do

Reg,imento lnterno,

E o parecer, sub censura.
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