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Referente: PLC n° 005/2021

Autoria do  projeto: Vereador Edgard Sasaki

Assunto  do  projeto: Altera  a  Lei  Complementar  n°.  68,  de  17  de dezembro  de 2008,  que disp6e  sobre o

C6digo de Normas e  Posturas e lnstala¢6es Municipais.

PARECER N° 346.1 /2021 /SAJ/METL

Ementa:   Altera   C6digo   Posturas.   Muros   e   Cercas.

Proprietarios  de Animais.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei   Complementar,   de  autoria   do

llustre Vereador Edgard  Sasaki  que acresce o artigo 44-A na  LC  n°.  68/2008 (C6digo de

Normas,   Posturas   e   Instala¢6es   Municipais)   que   disp6e   sobre   muros,   passando   a

dispor sobre as cercas nas divisas das propriedades que tenham animais de pecuaria.

2.         Najustificativa  que  acompanha  o texto  do  projeto  o autor

aduz que `'tendo em vista o resguardo aos prejuizos que poderao ser ocasionados pela

falta  de cercas  (...)"  (fl.  04).

Passamos a analise e manifestac5o.
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H.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constituicao   Federal,   em   seu  artigo   30,   inciso  I,   disp6e

que 6 competencia dos  Municipios "legislar sobre assuntos de interesse  local".

2.        Ja   a   Lei   Organica   do   Municipio   (Lei   n°.   2761/90),   em  seu

artigo  40,I  e  o  art.  94,  §2°2  do  Regimento  Intemo  desta  Casa  de  Leis,  estabelecem

acerca  dos assuntos de iniciativa exclusiva  do  Prefejto  Municipal.

3.        Dessa forma,  por nao adentrar em  assunto  de  competencia

exclusiva  do Chefe do  Poder Executivo,  o  projeto esta  em condi¢6es de  prosseguir.

4,       Suaerimos.    toda`/ia,    que    seja    feita    Emenda    para

modificac5o  do  artigo  46  da  LC  68reoo8,  a  fim  de  imputar  a  obrigac5o  de

construc5o ou  reconstmuc5o tamb6m  pare as cercas, dando assim efctividade ao

qLie foi proposto rteste prqjeto.

in.    coNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos  a   manifestacao  sobre  o   m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a   mesma   nao

"`Artigo 40  -S5o  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito as  leis  que disponham  sabre:

I-cria¢ao, transforma¢ao ou  extincao de cargos,  func6es ou  empregos  pdblicos  na  Administracao  Direta  e aut6rquica  ou  aumento
de siia remuneracao,`

I-servidores pdblicos, seu  regimejuridico,  provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria e vencimentos;

in-cria€5o,  estruturacao e atribui€6es das Secretarias ou  departamentos equivalentes e 6rgaos da Administra¢ao  Ptlblica;

IV-materia or¢amentana, e a que autorize a abertura de cieditos ou conceda auxilios,  premios e subven¢6es;
V -concess6es e servi¢os  pdbllcos.

Pardgrafo  Unico  -   Nao  sera  admitido  aumento  da  despesa  prevista  nos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal,

ressalvado o  disposto  no  inciso  IV,  primelra  parte.

2 Artigo  94,  § 2° i  da  competencia  exclusiva  do  Prefeito  a  iniciativa  dos  projetos  de  lei  que:

I -   disponham  sobre  materia  financeira;

1[  -  disponham  sobre  a  criacao,  transforma€ao  ou  extin€ao  de  cargos,  func6es  ou  empregos  pdbllcos  na  Administra¢ao  Direta  e

lndireta ou fixacao de sua remunera¢3o;
Ill  -  dlsponham sobre  servldores  pdblicos,  seu  reglme juridico,  provlmento  de  cargos,  estabilldade,  aposentadorla  e venclmentos,
ressalvados os casos de competencia  privativa da Camara;
IV   -   disponham   sobre   cria¢ao,   estrutura€ao   e   atribui¢6es

Administra¢ao  Pdblica;

das   Secretarias   ou

V -disponham sobre mat6rla or¢ament6ria e a que autoriza a abe--
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Departamentos   equivalentes   e   6rgaos   da

de cr6dltos ou conceda auxillos,  premios e subvenc6es.
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apresenta  impedimento  para tramita€ao,  motivo  pelo  qual  entendemos que  a  projeto

esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Logo,  a  propositura  devera  ser submetida  as  comiss6es  de

a) Constitui€ao e Justica;  b) Obras, Servi¢os Pdblicos e Urbanismo.

3.        Para   aprovacao,   devemos   lembrar  que   se  faz   necessario

dois  turnos  de  discuss6es  e  vota€6es,   necessitando,   para   sua   aprova€ao,   do  voto

favoravel da maioria absoluta dos membros da Camara.

4.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

Jacarei,13 de dezembro de 2021

/,'
whT4'EVE'iIANEiAryEwlpecrfuo
CONSULTOR J U RiDICO  LEGISLATIVO
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