
CAMARA MUNICIPAL DE JACARHi
PALACI0  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente:  PLL n° 058/2021

Autoria do projeto: Vereador Paulinho dos Condutores

Assunto  do  projeto:  ''Obriga  a  afixa€ao de  cartazes  informativos sabre o  seguro obrigat6rio  de

danes  pessoais causados por veiculos automotores de via terrestre (DPVAT)"

PARECER N°  152.1/2021/SAJAVTBM

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Fixa¢ao   de

Cartazes.       DPVAT.       Lei       Maria       da       Penha.

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.       Trata-se  de  projeto  de  Lei  do  Legislativo,  de  autoria  do

Vereador   Paulinho   dos   Condutores,   que   visa   obrigar   a   fixa€5o   de   cartazes

informativos sobre o  DPVAT em  locals pdblicos de nosso  Municipio.

2.       Os   locais   que   terao   a   obriga€ao   de   fixa€5o   estao

descritos  no  artigo  1°  (hospitais  pdblicos  e  privados,  UBS,  vel6rios  e  cemit6rios)

e  a  forma  dos  cartazes  e  seu  conteddo  constam  no  artigo  2°.  As  penalidades

para eventual descumprimento sao assunto do artigo 30.

3.       A  Justificativa  de  fls.  03/05  discorre  sobre  o  DPVAT  e

aponta para a  importancia de divulga¢ao das informac6es concernentes.

4.       E o  breve  relat6rio.  Passarfios  a analise e  manifesta€ao.
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n.      DAFUNDAMENTACAo

1.       Primeiramente,  destacamos  que  a  mat6ria  tratada  est5

de  acordo  com  o  inciso  I  do  artigo  30  da  Constitui¢ao  Federal  de  1988,  por  se

tratar de assunto de interesse deste  Municfpio:

Art. 30. Compete aos Municipios:
I -/egis/ar sabre assuntos de interesse local;

2.       No    presente   caso,    temos   que    a    propositura    nao

confronta  disposi€6es  de  outras  esferas,  e  6  do  interesse  dos  municipes  desta

cidade.

3.       Quanto a  iniciativa, observamos que a  mat6ria  nao esta

enquadrada    pela    Lei    Organica   do    Municipio   dentre   aquelas   de    iniciativa

exclusiva, pelo que nao ha 6bices a apresenta€ao do projeto pelo Vereador.

Ill.     DA CONCLuSAO

1.       Salientando   que    nao   cumpre   a    esta    Secretaria   de

Assuntos Jurfdicos  a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito  da  proposta, julgamos  que  a

mesma    nao    apresenta    impedimento    para    tramita€ao,    motivo    pelo    qual

entendemos que o projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.       A propositura devera ser submetida as comiss6es de a)

Constitui¢ao e Justi¢a e  b)  Seguranca,  Direitos anos e Cidadania.
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3.       Para  sua  aprova€5o  o  projeto  em  analise  esta  sujeito  a

turno  dnico  de  discuss5o  e vota€ao,  necessitando  do voto  favoravel  da  maioria

simples  para sua  aprova€ao.

4.       Este 6 o  parecer, opinativoe  naovinculante.

5.       Ao setor de proposituras,  para prosseguimento.

Jacaref,1° dejulho de 2021
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