
CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfDICOS

PROJETO   DE   LEI   DO   LEGISLATIVO:

no 04, de 28/01/2019.

AISSUNTO-. Projeto de Lei que institui
e   inclui   no  calend6rio  de  datas  e
eventos  do  Hun-Icipio  de  Jacarei  a
dial     do    tricicl.Ista     e     d6     outras

providencias. Possibilidade.

AUTORES=    Vereador    Paulinho    dos

Condutores.

PARECER NO.16 -METL -SAJ -01/2019

I - FIELAT6RIO

Trata-se   de   urn   Pro].eto   de   Lei   do   Legislativo,   de   iniciativa   do   Nobre

Vereador  Paulinho   dos   Condutores,   que   institui   e   inclui   no   calend5rio   de   datas  e

eventos   do   Municfpio   de   Jacaref,   o   dia   do   triciclista,   que   sera   comemorado

anualmente  no  dia  12 de  outubro.

0  Projeto  est5  acompanhado  de  sua  Justificativa  (fl.  03),  que  em  sintese

exp~oe que o `'objetivo  6  promover urn  evento  que  reilna  em  nossa  cidade  amantes

do triciclismo de todos os lugares do Brasil'', a i.im de `'promover o nome de Jacarei e

movimentando   o   com6rcio   em   geral,   propiciando,   ainda,   a   populacao,   lazer   e

entretenimento".

E   em   sintese   o   necess5rio   e,   dessa   forma,   passamos   para   analise   e

compreensao de cunho opinativo desta  Secretaria.

11 -  FUNDAMENTAC^O

Conforme    o    artigo    30,    inciso    I    da    Constituic5o    Federal,    compete    ao

Municfpio legislar sobre assuntos de interesse local
Art. 30. Compete aos Muhicipios:
I - legislar sabre assuhtos de interesse local
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
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Em    ambito    Municipal,    ressaltamos    o    artigo    38    da    Lei    Orgfnica    do

Municipio  e  artigo  94,  §  10,  inciso  I  do  Regimento  Interno  da  Camara  Municipal,  em

que o Vereador Dossui  leaitimidade  Dara  DroDor Proietos de  Lei  de  interesse  local.
Artigo 38 - A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, ao
Prefeito e ao eleitorado que a exercera sob a forma de moc5o
articulada,  subscrita,  no  minimo,  per  5%  (cinco  per  cento)
do total do ndmero de eleitores do Municipio.

Art. 94. Projeto de lei € a proposic5o que ten par fin regular
toda   a   materia   legjslativa   de   compet6ncia   da   Camara   e
sujeita a sanc5o do Prefeito.
§  10 A iniciativa dos projetos sera=
I - dos Vereadores;

Vale  ressaltar  que  nao  se  trata  de  mat6ria  de  iniciativa  exclusiva  do

Prefeito,  conforme  artigo 401  da  Lei  Organica  do  Municfpio  e  artigo  942  do  Regimento

Interno.

I Artigo 40 -Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I                                                criapao,  transformaeao  ou  extincao  de  cargos,   fune6es   ou  empregos  ptiblicos  na
Administraeao Direta e autarquica ou aumento de sua remuneracao;
11                              servidores pdblicos,  seu regime jurfdico,  provimento  de  cargos,  estabilidade,  aposentadoria e
vencimentos;
Ill                            criagao,  estruturapao e  atribuig6es das  Secretarias  ou departamentos  equivalentes e drgaos  da
Administracao Pdblica;
IV                            mat6ria ongamentdria,  e  a que  autorize  a abertura de  crfeditos  ou conceda auxllios,  premios  e
subveng6es;
V -concess6es e servieos ptiblicos.
Paragrafo  Unico  -  Nao  sera  admitido  aumento  da  despesa  prevista  mos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do
Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte.

2 Art. 94.                Projeto de lei 6 a proposigao que ten por fim regular toda a mat6ria ]egislativa de competencia

da Camara e sujeita a sangao do Prefeito.
§  |°         A iniciativa dos projetos sera:
I -            dos vereadores;
11 -            da Mesa;
Ill -         do prefeito;
IV -         das comiss6es;
V -          de iniciativa popular, na forma prevista na Lei organica.
§ 2°         E da competencia exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que:
I -            disponham sobre materia fmanceira;
11 -           disponham  sobre  a  criaeao,  transformapao  ou  extincao  de  cargos,  fune5es  ou  empregos  ptlblicos  na
Administrapao Direta e Indireta ou fixapao de sua remunerapao;
Ill -         dispoliham   sobre   servidores   ptiblicos,   seu   regime  jurfdico,   provfmento   de   cargos,   estabilidade,
aposentadoria e vencimentos, ressalvados os casos de competencia privativa da Camara;
IV -         disponham  sobre  criacao,  estruturagao  e  atribuie6es  das  Secretarias  ou Departamentos  equivalentes  e
6rgaos da Administracao Ptiblica;
V -          disponham  sobre  mat6ria  orgamentdria  e  a  que  autoriza  a  abertura  de  creditos  ou  conceda  auxilios,
premios e subvene6es.
§ 3°         Aos  projetos  de  lei  de  iniciativa  do  Prefeito  nao  serao  admitidas  emendas  que  aumentem  a  despesa
prevista.
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Isto  posto,  nota-se  que  a  mat6ria  ora  tratada,   nao  apresenta  vicios  de

legitimidade    e   competencia    que    impecam    sua    regular   tramitacao    nesta    Casa

Legislativa,  podendo entao  prosseguir.

Ill - DAS COMISS6ES
0  pro].eto  devera  ser encaminhado  a  COMISSAO  DE  CONSTITUICAO  E

JUSTICA  (artigo   33   do   Regimento   Intemo   da   Camara   Municipal   de  Jacarel)   e  a

COMISsfio   DE   EDUCACAO,   CULTURA   E   ESPORTES   (artigo   36   do   Regimento

Interno da  Camara  Municipal  de Jacarei),  para  emiss5o  do  respectivo  parecer.

IV - DA VOTAC^O
A  votas5o  esta   sujeita   a   urn  turno  de  discussao  e  depender5   do  voto

favoravel  da  maioria  simples  para  sua  aprovae5o,  sendo  o  voto,  nominal,  conforme

previsao  dos  artigos   122,   §   10  c/c  art.   124,  §  20  e  30,  Ill,  ambos  do  Regimento

lnterno da  Camara  Municipal  de Jacarei.

V - CONCLUS^O

Ressalvando  o  fato  deste  parecer ter cunho  opinativo,  este  Projeto  de  Lei

do Legis]ativo Dossui condic6es Dara Drosseauir com sua devida tramitacao.

E o parecer.

Jacarei,  30  de janeiro de  2019.

-L , Lfu
Eveliane

OAI}lE5P

Lazcano

Consultor Juridico Legislativo

§ 4°         Ao projeto de lei oreamentaria nao sao admitidas emendas das quais decorra aumento da despesa global

§u5gecadEa£:gcao°#edn°;i:r;j[:;:t:vuapdr:#¥|aad°aucq£:r££eaainTc°±::[%Caard-::epr°oj:t°onstadnet:e.anatureza°u°°bjetivo.
I -            autorizapao para abertura de crdditos suplementares e/ou especiais pelo aproveitamento total ou parcial
das consignap6es ongamentatias da Camara;
11 -           organizagao dos servieos administrativos da camara, criapao, transformacao ou extineao de seus cargos,
empregos e func5es e fixagao da respectiva remuneraeao.
Ill -         regulamentaeao ou fixacao do subsfdio dos vereadores.
§ 6°         Nos projetos de competencia da Mesa nao serao admitidas emendas que aumentem a despesa, salvo
quando tratarem de fixaeao de remunerapao e forem assinadas pela maioria absoluta dos membros da Camara.
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Projeto de Lei do Legislativo n° 004/2019

Ementa..     Projeto    de     Lei    de    autoria

Parlamentar que  institui  o dia  do triciclista.

Possibilidade.                                     Legalidade.

Constitucionalidade.  Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo   o   parecer  de   n°   016  -   METL  -  SAJ   -

01/2019 (fls. 04/06) por seus pr6prios fundamentos.

Ao Setor de

Jacarei, 31

Jorge Alfred

situras para prosseguimento.

eiro de 2019.

pedes Campos
iretor Juridico
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