
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Comunicado lnterno

REF.: Parecer n° 353/2018+AACC rsAJ   12/2018

llustrissimo Senhor

Jorge  Alfredo Cespedes Campos
Consultor Juridico -Chefe

Jacarei, 23 de novembro de 2018.

Solicito orientagao para definieao e atendimento  ao item 11 Formagao

de  comissao  especial  para  analisar  o  processo  em  questao.  Pois  na  observancia  do

Regimento lnterno e Lei Organica do Municipio a respeito desta questao,  resta saber:

!)  Formagao  da  Comissao  especial  ntlmero  de  membros  visto  na

LOM menciona lider da bancada, atualmente temos 7 partidos,

11) Entendendo a atribuigao da CJC e COF os membros das mesmas

pode compor?
Ill)   Expressar  urn  cronograma   para  a  formalizagao,   ate  quando

apresentar os representantes, visto a publicagao.

Atenciosamente,

_I,.r~~'Th`htry

LuciMAR` porfelAN

Presidente

LUIZ
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Jacarei, 26 de novembro de 2018.

Memorando lnterno n° 023/2018 -SAJ

F8fENURESAP88EREc£Np&£gfgL=€
COMISSAO ESPECIAL

A excelentissima senhorita Presidente
Lucimar Ponciano Luiz

Complementando informag6es anteriormente fornecidas por esta

Secretaria, envio o parecer n° 356

No

eventuais dtlvidas ou sugest6es d

Atenciosa

Jorge Alfred

JACC -SAJ -11/2018.

inteiramente    a    disposigao    para

sa Excelencia.

edes Campos

tor Juridico

Prape dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP 12327-901  Fone: ( 12) 3955-2240
Site: www.camaraiacarei.sD.aov.br



CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JUR[DICOS

EMENTA..     Consulta     da     Presidencia

sobre           o           proced i mento           de

processamento das contas do chefe do
Poder     Executivo     diante     de     A?ao

An u lat6ri a                   n°                  0006380-

90.2010.8.26.0292.     Lei     Organica    do

Munic[pio.       Regimento       lnterno       da

Camara Municipal. Considera?6es.

PARECER N° 356 -JACC -SAJ I 11/2018

RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela egtegia Presidencja,

acerca  dos  procedimentos de  processamento das  contas do chefe do  Executivo,

ante decisao judicial proferida em sede de agao anulat6ria,  a vista das orientag6es

ventiladas no parecer n° 356 -JACC -SAJ -11/2018.  No item I do citado parecer

ficou consignado que:

I -na forma do artigo 53 do R.I.  devera ser composta a Comissao Especial

Processante,  a tim de atender ao item 11 da decisao judicial;

Diante disso,  indaga a consulente o seguinte:

I  -  forma?ao  da  Comissao  Especial  ndmero  de  membros  visto  na  LOM

menciona lider da bancada, atualmente temos 7 pariidos;

11 -entendendo a atribuigao da CJC e COF os membros das mesmas pode

compor?

Ill-expressar urn cronograma para a formalizagao, ate quando apresentar os

representantes, visto a publicagao;

A     consulta     nao     veio     documentada.     Feitos     tais

esclarecimentos, passo a manifestaeao.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

FUNDAMENTACAO

Acerca do tema em  analise,  nao ha disposieao explicita

na Lei Organica do Municipjo (L.O.M.) ou do Regimento lnterno (R.I.).

Contudo,  verifica-se  que  todas  as  Comiss6es  formadas

no ambito do Poder Legislativo,  quando ha meneao ao ntimero de membros, tem-

se urn colegiado composto por tres pessoas. Nesse sentido:

L.O.M.

Arfigo 33 - 0 processo de cassa?ao do mandato de Vereador pela Camara,

por infra?6es definidas no ariigo anterior, obedecera o seguinte rito:

Vlll -          dec.Idida  a   aceita?ao,   pelo  voto  da  maioria  dos  presentes,   na

mesma  sessao  sera  constituida  a  Comissao  Processante,  com  03  (tres)

Vereadores   sorteados   entre   os   desimpedidos,   os   quais   elegerao   o

Presidente e o Relator, comunicando a Mesa no prazo maximo de 24 (vinte

e quatro) horas;

R./`

Art.  9° A  Mesa  da  Camara,  com  mandato de  02  (dois)  anos consecutivos,

sera composta de trfes Vereadores,  sendo urn Presidente,  urn 1° e urn 2°

Secretario, e a ela compete privativamente:

Art. 32.     As Comiss6es  Permanentes sao 9  (nove),  composta cada  uma

de 3 (trfes) membros efetivos e suplentes, com as seguintes denomina?6es:

Art. 51.     As   Comiss6es   Pariamentares   de   lnquerito   ter5o   poderes   de

invesligagao  semelhantes  aos  das  autoridades  judiciais,   al5m  de  outros

previstos   neste   Regimento   lnterno,   e   serao   criadas   pelo   Legislativo,

mediante  requerimento  de  urn  tengo  (1/3)  dos  membros  da  Camara  para

apuragao de fato determinado que se inclua na competencia do Municip.Io e

por prazo cerio,  sendo suas conclus6es,  se for o  caso,  encaminhadas ao
Minist6rio Pdblico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos

infratores.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

'...'

§ 3°          A Comissao sera composta de 3 (tres) membros, assegurando-
se,  tanto  quanto  possivel,  a  representagao  proporcional  dos  Pariidos  que

pariicipem da Camara.

Portanto, em resposta a primeira indagagao,  por forea da

ana/og7`a   como   m6todo   de   integraeao   do   direitot,   reputo   ser  indicado   que   a

Comissao ESDecial seia comDosta Dor tres membros,

Prosseguindo,  quanto  ao  item  11  da  consulta,  acerca  da

possibilidade  dos  membros  das  Comiss6es  de  Constituigao  e  Justiga  (CCJ)  e
Finan?as   e   Orgamento   (FO)   virem   a   compor   referida   Comissao   Especial,

compulsando a  LO.M.  e o  R.I.  nao se vislumbra qualquer ilegalidade ou  restrigao

positivada.

Contudo,     a    fim    de    conferir    maior    lisura    ao    ato

administrativo em  aprego,  e considerando o  item  lv do  parecer n° 356 - JACC -

SAJ  -11/2018,  6 substancialmente  recomendavel  que  os  membros da  Comissao

Especial nao figurem como membros titulares da CCJ e FO, observado o disposto

pelo artigo 29 e seguintes do R12.

Por  derradeiro,   quanto   o   item   Ill   da   consulta,   nao   e

possivel a esta Secretaria de Assuntos Jurfdicos fixar cronograma para a mat6ria

em exame, uma vez que tal providencia 6 materia relegada a norma.

Contudo,   considerando   a   omissao   da   LOM   e   do   Rl

acerca  da  questao  e,  nao  vislumbrando  norma  similar  aplicavel  ao  caso,  como

m6todo de integragao,  os princt'pt.os gerat.s do dt.rot.fo orientam a fixaeao de tempo

razoavel.

\  Art.  4Q  Quando  a  lei for  omissa,  o julz  decidird  o  caso  de  acordo  com  a  analogia,  os  costumes  e  oS

princlpios gerais de direito. -Lei de hatrodapao ds normas do Direito Brasileiro.                                                  I:.
2    Art.   29.Assegurar~se-a,   em   cada   Comissdo   Permanente,   tanto   quanlo   possivel,

proporcional dos partidos com representa¢do na Cdmara.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Deste   modo,   considerando   que   ha   possibilidade   de

trancamento da  pauta,  acaso a  materia  nao seja  deliberada  no  prazo total  de 60

(sessenta) dias,  o prazo,  embora razoavel,  podera ser reduzido, ficando,  contudo,
a criterio da Presidencia.

CONCLuSAO

Ante todo o exposto, a luz do regramento vigente acerca

da materia em questao,  bern como dos metodos de integraeao do direito para os

casos  omissos,  sao  estas  as  orientae6es  que,  respeitosamente,  indicamos  ao

presente caso.
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