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PALÁCIO DA LIBERDADE

PRO]ETO DE DECRETO LEGISLALTIVO NC' 03, DE 11.02.2020.

ASSUNTO: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO -INSTITUI SOLENIDADE EM HOMENAGEM

À GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ]ACAREÍ.

AUTORIA: VEREADOR SR. JUAREZ ARAÚ]O

P_ARE_CER N° 039 -RHV -SAÍ -02 /2020

I - RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre Vereador Sr.

]uarez, que visa homenagear a Guarda Civil Municipal.

Acompanhando o referido Projet-o de Decreto Legislatívo, segue justificativa que

embasou  a  iniciativa  do   Nobre   Camarista,   cujo   objetivo   é  homeiiagear  os  gHardas

municipais, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, desde a sua criação em

1960.

0 presente Pr'ojeto foi remetido a ess.a Secre£czricz para estudo jurídico.

É a síntese do necessário. Passamos a análise e manifiestação.

II-E_U_N_D_AMENT_ACÃO

0    presente    Projeto    de    Decreto    Legislativo    não    apresenta    nenhuma

inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, esm7zdo e77z z7erfez-£fl sf7]to7zz-fl co77] o ort7e7m77ze72m

jurídico.
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Segundo o artigo 96 e seu parágrafo único do Regimento lnterno de

Leis:

"ALrt. 96.         Projeto  de  Decreto  Legislativo  é  a  proposição

destinada a regular matéria que exceda os limites da economia interna da Câmara, de

sua competência privativa e não sujeita à sanção do Prefieito, sendo promulgada pelo

Presídente. ".
``Parágrafo único.   Constítuem           obrigatoriamente

matérias de Decreto Legislativo a concessão de homenagensl e a aprovação ou rejeição

de contas do Prefeito. ''.

Conforme estabelece o artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal:

``Art. 30, CF/88. Compete aos Munícípíos:

i  -  legislar  sobre  assuntos  de  Ír[ieresse  local;  (grifo

nosso).,,.

0 artigo  38  da Lei Orgânica Municipal  (LOM), _zJor swfl vez.  estabelece que "a

iniciativa das leís cabe a a_uala.uer Vereador2 , ao Prefieito e ao eleitorado que a exercerá

sob a fiorma de moção articulada, subscrita, no mínímo, por 5% (cínco por cento} do total

do número de eleitores do Município. " .

A matéria disposta na presente propositura não se encontra no rol taxativo de

excl"slv±da.de do aLrtigo 4.0 daL LOM Cmatérias de iniciativa parlamentar exclusiva do Chefie

do Execuüvo Munícípal}.

1 Grifo nosso.
2 Idem.
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PoT fim, e de acordo com o artigo 1 ° do Projeto, aL ±ritenção leglslaüv

o PrincíDio da Economicidade.

III-CCQMC_LUSÃO

posto que a homenagem será realizada em sessõo ordi.]]ári.a.

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, eJiftJidemos, ±EÊL que o

presente Projeto _ziodeJiá Drosse"i.r, submetendo-se, contudo, a um £urno de di'scussáo e
votação.necessttaindo,paLraLaLsuaaLprovaLção,dovoto.ftvoráveldtimaíorictdosmembrosda

Gamam MHiifcf_z}aJ, nos termos do Regimento lntemo da Câmara Municipal.

ALntes,  porérn,  deve  seT  erN±aLdo  à  Comíssão  de  Constituição  e Justiça,  em

conformidade com o artigo 33 do mesmo Regimento lnterno.

Sem mais para o momento, é este o nosso entendimento, sub censura.

Jacareí,13 de fevereiro de 2020.
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Renata Ramos Vieira

Consultor Jurídico-Legislativo

OAB/SP n° 235.902
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PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Projeto de Decreto-Legislativo n° 003/2020

EmeTria'.  Projeto  de  Decreto-Legislativo

que  institui  homenagem  à  Guarda  Civil,

nos      termos      em      que      específica.

Possibilidade.               Constitucionalidade.

Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo o parecer de n° 039 - RRV - SAJ - 02/2020

(fls. 04/06) por seus próprios fundamentos.

Ao Setor de

Jacareí,14 de

Jorge A]fredo

Secretário-

situras para prosseguimento.

reiro de 2020.
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