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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

PALACI0  DA LIBERDADE
SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLE  n° 011/2021  -Projeto de  Lei  do  Executivo

Autoria  do projeto:  Prefeito  Municipal lzaias Jos6 de Santana.

Assunto do  projeto:  Revoga a  Lei  n° 4.388,  de  13  de novembro de 2000,  que "Aufo//2a

o Executivo lvlunicipal a  permutar im6vel que especificd' .

PARECER N° 166.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:        Projeto        de        Lei        Municipal.

Revogacao  de   Lei   Municipal.  Art.  30,  I,   CF.

Art.     60     e     Art.     61,     I     e     VI,     da     LOM.

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

i.        Trata-se   de   Projeto   de    Lei,   de   autoria   do    Sr.    Prefeito

Municipal  de  Jacarei,  pelo  qual  se  busca   revogar  a  lei  municipal   n°  4.388/2000,  que

autoriza  o  Executivo a  permutar im6vel  que especifica.

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

informa   que   a   intencao   6   observar  a   disposto   na   Acao   Civil   Pdblica   n°   1009903-

49.2017.826.0292,    promovida    pelo    Minist6rio    Pdblico    Paulista,    mas    ainda    em

tramitacao.

3.        Caso  julgada   procedente   referida   a¢ao  judicial,   parte   da

area   do   im6vel    utilizado   em    permuta   sera   declarada    como   Area   de   Protecao

Permanente (APP).

4.       O autor ainda  descreve  que  a  area,  nas cy/.asafuatf  diverge

daquela  retratada  na  legislagao  no  ano  de  2000,  estando  hoje  em  funcionamento  urn
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LEV   (local   de   entrega   volunt6ria),    inviabilizando,   ass   qualquer   utjliza¢ao   pelo

particular.

DA FUNDAMENTACAO

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

aiue 6 compeREf3ndJa dos Murictrf ios " legislar sabre assuntos de interesse local' .

2.          Ja   a   Lei   Organica   do   Municipio   (Lei   2.761/90),   em   seus

artigos  60  e  61,  incisos  I  e  VI,  estabelecem  a  competencia  do  Prefeito  na  condu¢ao  e

direcionamento  da  administracao  pulblica  municipal

3.        Assim,   temos   que   o  assunto   da   presente   proposta   6   de

interesse do  Municipio  de Jacarei,  e que o Chefe do  Executivo tern a  competencia  para

props-la.

4.      AI€m  do  malls,  e|€finsoante  a  Mensagem  execut_ire  nos

a±Lufo5 dlo _p/gj]e„£€LgLf  ha  conveniencia  e  oportunidade  a  serem  observadas  para  a

revoga€ao da  permuta  disposta  na  legjsla€ao.

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

irregularidades que comprometam sua  legalidade e constitucionalidade.

11.       DACONCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta€ao  sobre o  m6rito  da  proposta, julgamos  que  ela  nao  apresenta

qualquer impedimento  para  tramita€ao  no que tange  a  iniciativa  e  requisitosjur(dicos,

motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  est6  afzLo a  ser apreciado  pelos  Nobres

Vereadores.

2.        A   propositura   devera   ser   submetida   as   Comiss6es   de   a)

Constitui€ao  e  Justi€a;  b)  Obras,  Servicos  Pdblicos  e  urbanismo  e  c)  Defesa  do  Meio

Ambiente e dos  Direitos dos Animais.
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3.        Para  aprovac5o  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

simples,  presentes,  pelo menos, a  majoria absoluta dos membros da  Camara.

4.        Este6o  parecer,opinativoe  naovinculante.

5.       Ao setorde proposituras,  para prosseguimento.

Jacarei, 02 de agosto de 2021

(em trabalho remoto)

RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURjDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Ratifico o presente parecer.

Acrescento    apenas    que    referido    projeto    devera    ser

submetido a urn turno de vota€ao.

Ao Setor de  Proposituras  para continuidade.

MIRTA EVELIANE TAME
Secretaria-Diretora  d`e

OAB/SP  n° 250.244

LAZCANO
suntos Juridicos em  exercicio
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