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Referente:  PLE  n° 015/2021

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal lzaias Jos6 de Santana.

Assunto  do  projeto:  Disp6e  sobre  alterac6es  na  Lei  n°.  4.263/1999,  para  o  cargo  de  provimento  efetivo

de  Medico Veterinario.

PARECER N° 224.1/2021/SAJ/METL

Ementa:     Projeto     de     Lei.    Acrescenta     atribui€6es

medico  veterinario.  Lei  nc'. 4263/1999.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.  Trata-se  de  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  Nobre  Prefeito  lzafas  Jos6  de

Santana  pelo  qual  pretende alterar atribui€6es do  cargo  pdblico de  provimento  efetivo

da Administra€ao  Pdblica  Direta do  Medico Veterinario.

2.  Na  Mensagem  que acompanha o texto do projeto o autor menciona  que

a   Lei   n°.   4.263/1999   `'al6m   de   antiga,   nao   atende   as   necessidades   dos   tempos

contemporaneos  de  protecao  e  cuidados  animals,  razao  pela  qual,  a  fim  de  melhor

atender  o  interesse  pdblico,  a  adequa€ao  das  atribui¢6es  seria  de  suma  importancia"

(fls.  06/07).

3.  i o relat6rio.  Passamos a  analise e  manifesta€ao.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.  A    Constitui€ao    Federal,    em    seu    artigo    30,    inciso    I,    disp6e    que    6

competencia  dos  Munic`pios "legislar sobre assuntos de  interesse  local".
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2.  Ja  a  Lei  Organica  do  Municipio  (Lei  n°.  2.761/90),  em  seu  artigo  40,  e  o

art.  94,  §2°  do  Regimento Interno  desta  Casa  de  Leis,  disp6em  acerca  dos  assuntos  de

iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal.

3.  0 artigo 40,I,  da  LOM  estabelece que 6 de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito

a   tematica   acerca   da   "cria¢ao,   transforma¢ao   ou   extin¢ao   de   cargos,   func6es   ou

empregos    pdblicos    na   Administra€ao    Direta    e   autarquica    ou    aumento    de    sua

remunera¢5o".

4.  Assim,  temos  que  o  assunto  da   presente  proposta   6  de  interesse  do

Municipio  de  Jacare(,  e  que  o  Chefe  do  Executivo  tern  a  competencia  exclusiva  para

prop6-la.

5.  Ap6s  a  analise  dos  termos  do  projeto,  nao  vislumbramos  irregularidades

que comprometam sua  legalidade e constitucionalidade.

6.  Cumpre  salientar  que  a  Administracao  Pdblica  somente  pode  promover

altera€ao  de  atribui¢6es  em  cargos  ptlblicos  atrav6s  de  lei  pr6pria,  desde  que  preserve

as  similitudes  de  fun€6es  e  que  as  modifica€6es  n5o  importem  em  desvio  de  fun€ao,

em  violac6es  a  seguranca juridica  dos servidores  e  ao  Principio  do  concurso  pdblico  e,

no  presente caso, salvo  melhorjuizo,  esses  requisitos foram atendidos.

Ill.     DACONCLuSAO

1.  Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  a

manifesta€ao   sobre   o   m6rito   da   proposta,  julgamos   que   a   mesma   preencheu   os

requisitos    constitucionais    e    legais    e,    portanto,    esta    APTA    a    Drosseauir    e    ser

devidamente apreciada pelos Nobres Vereadores.
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2.Assim,    a    propositura    devera    ser    subme{ida    as    Comiss6es    de    a)

Constitui€ao  e Justica;  b)  Defesa  do  Meio Ambiente  e  dos  Direitos  dos  Animais  (artigo

32 do  Regimento Interno).

3.   Para   aprova€ao   6   necessario   do   voto   favoravel   da   maioria   simples,

presentes, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camara em turno dnico de

vota¢ao.

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

Jacarei,16 de setembro de 2021
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\      MIRTAEVELIA
E TAIVIEN  LAZCANO

SECRETARIO-DIRETOR JURIDICO  EM  EXERCICIO
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