
CÂMARA  MU.NICIPAL  DE  JACAREÍ
PALÁCIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Memorando lnterno n° 015/2019 -SAJ

Ref.:      Controle      de      Constitucionalidade.
Procuradoria    Geral     de    Justiça.     Lei   .n°
2.811/1990. Veto  Parcial n° 002/2019.

Ao senhor Secretário-Diretor Leg.jslativo

Jacareí,  30 de julho de 2019.

A fim de melhor subsidiar a análise e deliberação acerca do Veto

Parcial  n° 002/2019,  informo a Vossa  Senhoria que tramita junto a  Procuradoria  Geral

de  Justiça,  expediente  destinado  a  analisar  possível  inconstitucionalidade  da  Lei  n°

2.811/1990, conforme documentos anexos.

Em  suma,  acaso  conclua  pela  inconstitucionalidade  da  Lei  n°

2.811/1990,     o     Procurador     Geral     de     Justiça     promoverá     Ação     Direta     de

lnconstitucionalidade  em  face  da  Câmara  e  do  Prefeito.  Todavia,  esta  possível  ação

perderá o objeto acaso o veto citado seja rejeitado pelos Parlamentares.

NO     mais,

eventuais dúvidas ou sugestões de

Atenciosame

Jorge Alfredo

Secretário-D

necemos    inteiramente    à

celência.

des Campos

etor Jurídico

disposição    para
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NOTH]FICAQ.;+ÊL(Di

Processo SEI .nt': 29.0001.002 7192.20 [ 9.wl 4

Objeto: análisie da corist-ituciomlidade, {la  L6i 2.81 'L, de 01  é€. f]ioi,.embro de  1990, do Município de Jacareí,

quedispõesobreaexp]oraçã{>demi]ie[`a'i£jdefinidospel,?Llj[-3í:;i!s..açãoFederalcomointegrantesdaClasse11;
de argilas e de calcári\Ü dolomítico.

E-mail:ver.abnemadureira@,jacarei.sp.1eg+.br;presiden.c;ia.zb!".machu.eira@jacarei.sp.1eg.br;
1

paulinhodoespo]fte@j acarei. sp.1eg.br; ver..`:t£\ulinhodo sc oné.i ti.,Fes @j

Ilustríssimo Senhor P:resideiite da Câmai-a Municipal,

i

pEkgÉ,r.,.,"_-
PROTOCOLo NÚ

CAMARA MUNl#lF?ÂL DE JACAREÍ

De ordem do Subprocurador Ge,ral de JLisi:jça Juríd.ico, f[cá;t  tíJ'Lts:Sa. Senhoria notiflcado para atender a
solicitação contida no despacho que !5€:g;t.T€` znexo, fif,ando  = €:iit€3 de que cópia dos autos do processo
eletrônico foi re:rnetida para o enclereçt:t €;1t,3t=..ônico acima. r{3] -srido.

A resposta deverá ser remeti.d.a necesLqarja"mte por (3-rnai:, \.)itra {t endereço eletrônico
SHb±j±±!E±±±ea!@E±!HiLsi2HE±P22h,  s;e]-ido que e`,ver!.l,uais clocument }!?  f,sicos deverão sér digitalizados no fomato
p±ÊLo e bramco e com ±±effni!,:ãflijÊÉEjjgüí±LiüT!ÊJLflflj±p.i (d(>cu fl.`i€`ntos com volume de dados excessivo serão
devolvidos).

0 pra,zo para atendim3nto da present€: iiot.:ficação consi;a no t:13spach{) que segue anexo e terá como marco
inicial a data de recebimento constant€3 n.o A.R.

Caso haja qualqLier dificuldíLde em acessa.-os autos t)ast,.3i sc jít;iíar nova remessa através do endereço
eletrônicog!±ÉijE;EÊÉÊg±@EE|:LSPz£mp2ÉJb¥t.

cww~~~~.I~~N~_~~lri-1~~wJ.~J~.wl~~~~"~.-I~.~J~~lpm~~~~~~.Hn -~. ~ ~~. I.~~.".J-~.~tiN..u~m~í+~.-~. ~~ `»`   -.v.m " ` ~.~`~ ~w~~-~.w~~~~w-r..r~lq~~ri-l .... ul.N~NJM~~.~m~..~~.

Documerito assjn€Ldo eletroi.ii:amente por Mílleió, @' ,§ier.villm, Officíal de Promotoría, em  12/07/2019,
às  14:07,  coiift)].me art.1`'„  11],  "b", da L6.'L F3([e:íz 1.~ 1.419/:2006.

A autentícidade do dc}cumÊmto ].)ode se]. cimf€}fidé  .t:£Sí{:L£!jÉâ, informando o código verificador 0446017
e o código CRC 8]3;DicH14.ioi4.

29.0001.0027192.2019-14
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MINISTÉRT0 I'ÚBLIcio DC)  £}ST 1`DO  DE SÃO PAULO.
Rua Riacüut}lo,115:  -'Ritiri.Ü  Sé -CEI. 01007-904 -Si2i{] Paulo -SP -www.mpsp.mp.br

DESPACH-[i"

Objeto: análise da constitucíonàlidade da Lüi 2.811, de 01  dü novembro de 1990, do Mmicípio de Jacareí,
que dispõe sobre a exploração de mineraifi ttefinidos pela h;#is,.ação Federal como integrantes da Classe 11;
de argilas e de calcário dolomítíco.

De ordem, determinamse a realização das se{;;uintes diligêncí ajs :

1+ Notifique"se o Presi    nte da Câmara Mtmicripal p€3;ra  iüe9 #flprazo de_ _fl_5L(qHiEff)±±, apresente:
a, manifestação sobre a coi"'fi"ciomlidade d.os a. Ü:j normativos indicados no objeto acima;
b. informações sobi.e as providêntkias que serão tümadas;
c. informações sob].e sua vigênciâ e eventu,ais al:frações; c
d. remessa de seu texto e cópia tj€ Seu processü fle¥Íslativo;

2. Notifique"se o Prefeib] Munici.pfll para que, "p!:;±zigL!±í£L±.±.(qHÉHff)±Éas, apresente:
a. manifestação sobre a co]isti"cíonalidade dos a c# ncimativos indicados no objeto acima; e
b. informações sob].e as proiíidências que serãü tomackis.

As notiflcações deverão ser reahzada:s po] correio com avis ) de recebimento incluindo-se cópia deste
despacho.

0 acesso aos auftos será garantido atravé3 d€L remessa de ehnian contendo cópia digital integral deste
procechento.
v""~"~~~~~[~~l~"~^~v~~~.uN~.rH~^~~..~|vwN~~~~*"`"~wl+".`.M *.M "~I"^"~I|N.~ri~rm.p.J}.M"®" 1+*+ "N~~~í"`w..í*p~~J~(".~~~.~J~I~~~M|n.lw~~~r.lI~J~.~.N.J"~~~~~~~~Ê~~r~~~~~~lN
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Documento assín€Ldo elet:r(ii]i:a mente i)or Paulo  [,:3s aH. N(!uber Deligi, Promotor de Justiça i
Assessor, em ,2:5/()6/20] 9, às  1 ';':37, confome ã.rv:,   1°,111, "b", da Lei Federal  11.419/2006.

A autenticidad3 do docume'rLti] ]'iode ser com:+€;L.it.Há . i:`.£;.éÊ*tiíÉ£ig, informando o código verificador 0427889
e o código CRC 047AA:3CE.
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