
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

EMENDA

Ao Proje±o  de Lei do Execuíivo n°  025/2015+  que al±era a

Lei  n°  4.997/2006,  Lei  n°  4.545/2001  e  Lei  n°  4.982/2005

nos termos em que específica, e dá outras providências.

EMENDA    No  OL

Arfigo 1° Alti=ra o aTfigo 2° do proj_e£o+ refereníe a a]bração

da  Lei  n°  4.545,  de  18  de  dezembro  de  2001,  a  fim  de  incluir  o  §  2°  ao  artigo  2-A,

renumerando o atual parágrafo único para § 1°, nos seguintes termos:

~_

J

§  1°  0  protesto extrajudicial  não  impede o ajuizamento ou

prossegujiT]enío da ação de execLição+

§  2°  Sem  prejuízo  das formas de  cobrança estabelecidas
em Lei, o pagamento dos débitos municipais, tributários ou

não  tributários,  poderão  ocorrer,  dentre  outros  meios,  por

car±ão  de  ciédjío  ou  débjÉo.r  deriíro  dos  p[azos  e  demajs

critérios fixados pela administração pública.

Câmara Municipal de Jacareí, 21  de outubro de 2019.

ÁÍ-ÊÉVÉ DE MADUREJRA

Vereador - PL

PRAÇADOSTRÊSPODERES,74     -CEP:   12.300-901      -CAixAPOSTAL228     -TEL.:(012)3955.2200     -FAX:(012)3951-7808
e-mail:  camarajc@jconet.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

A presen±e proposj±ura vjsa o±imizar as feiTamenías do Poder Públjco Munjcjpal+

adequando-as a modernidade e a realidade da oomunidade local.

Não raras vezes o particular possui interesse de liquidar seu débito com o Município

mas, nem sempre dispõe de liquidez imediata, tendo usualmente a sua disposição

car±Ões de crédib e débjlor

Deste modo, a administração poderá se fazer acessível a todos, bem como aumentar

seu poder de arrecadação que, obrigatoriamente, se reverterá em benefício de toda a

população [ocal.
t
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Sem prejuízo7 buscamos não jngressar na esfera deÉlhada de a±uação sobre Éo
relevante modificação, de modo a conferir ao gestor maior liberdade no regramento

deste novo instrumento.

Desta forma, contamos com a colaboração de nossos pares.

Câmara Munjcjpa] de JacareíT 21 de oulubro de 2019r
`A©rJÇ362Mflcm
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PL
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE.JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Emenda   n°   01   ao   Projeto   de   Leí   do

Exécutivon®25,DEo4.1o.2olg.

Ementa: "Inclui o parágrafo 2°, ao artigo

2C'-A,   renumerando   o   parágrafio   único

para parágrafo i°".

Possibilidade.

Autor: Vereador Abner de Madureira.

PARECER N° 352 -RHV -S_AI: 10/2019

I -RELATÓRIO

Trata-se  de  Emenda  n°  01  ao  Projeto  de  Lei  do  Executivo,  de  iniciativa  do  Nobr.e

VeTeaLdoT,  Sr.  Abner,  que  "acrescenta  o  parágrafio  2°  ao  artigo  2°-A,  renumerando  o

parágrafio  único  para  parágrafio  1°,  ampliando  a  possibilidade  de  arrecadação  do
Executivo Local " .

É em síntese o necessário, passamos à análise e manifiestação.

11 - FUNDAMENTACÃO

A matéria tratada pela Emenda, iio J]osso eiift]]dfme7]£o. e saJvo meJflor fHÍZo, com a

redação  dada  não  possui  óbices  ]çgais/constitucionais  que  Ímpeçam  sua  reg±±±a±=

tranritacão,

--Ti_
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

111 -CONCLUSÃ0

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, eJiftndemos, gEzzgEL que a presente

Emenda  rL°  01  poderá  prossegu_ir±  devendo  ser  apreciada  antes  do  Pro_ieto  de  Lei

(consoante o Daráarafio 3°. do artiao 125. do 8_11.

IV - COMISSÕES

Antes,  porém,  o  Projeto  em  questão  deverá  ser  objeto  de  análise  das  Comissões

Permanentes  de  Constituição  e  Justiça,  Finanças  e  Orçamentos  (crrtz'gos 33  ;  34  do

Regimento lnterno Câmara Municipal de JacareiD.

É o parecer.

]acareí, 22 de outubro de 2019.

Renata Ramos Vieira

Consultor ]urídico -Leg islativo

OAB/SP n° 235.902
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Projeto de Lei do Executivo n° 025/2019

Emeri+a-.  Emenda  Parlamentar (n° 01)  à

Projeto  de  Lei  de  iniciativa  do  Prefeito,

que  altera  a  Lei  n°  4.997/2006,   Lei  no

4.545/2001    e   Lei   n°   4.982/2005   nos

termos em que específica.  Possibilidade.

Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo o parecer de n° 352 -RRV -SAJ - 10/2019

(fls. 77/78) por seus próprios fundamentos.

Ao Setor de F}

Jacareí, 22 d

Jorge Alfredo

Secretário-D

osituras para prosseguimento.

ro de 2019.

des Campos
tor Jurídico
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