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Referente: PLE  nc' 014/2021  -Projeto de Lei do Executivo

Autoria  do projeto:  Prefeito  Municipal  lzaias Jos6 de Santana.

Assunto   do   projeto:   Cria   a   SEIDH   -   Secretaria   Extraordinaria   de   lgualdade   e   de   Direitos

Humanos,  estabelece  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em  comissao  e  da

outras  providencias.

PARECER N°  192.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Cria¢ao   da

SEIDH  -  Secretaria  Extraordinaria  de  lgualdade

e  de  Direitos  Humanos.  Estabelece a  estrutura  e

os  cargos  em  comissao.  Art.  30,  I,  CF.  Arts.  60  e

61, I e VI, 40, I e Ill,  da  LOM.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

Municipal  de  Jacarei,  que  visa  criar  a  SEIDH  -Secretaria  Extraordinaria  de  Igualdade  e

de  Direitos  Humanos,  estabelece  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento

em comissao, entre outras providencias.

2.        Na  Mensagem  que  acompanha  o texto  do  proj.eto,  a  autor
1

informa que a inten¢ao 6 garantir politicas pdblicas ¢m  Direitos  Humanos.
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1.        A  Constituicao   Federal,   em   seu  artjgo   30,   inciso  I,   disp6e

que 6 competiencJa dos Murvici+kilos " legislar sobre 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 Pdblica  Municipal.

3.        A16m   disso,   a   Lei   Organica   Municipal,   em   seu   artigo   40,

incisos I e Ill,  assim  estabelece:

`'Artigo  40  -  S5o  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que

disponham sobre:

I                       -            cria€5o,  transformac5o  ou  extin€5o  de  cargos,

fun€6es   ou    empregos    pdblicos    na    Administra€5o    Direta    e

aut6rquica ou aumento de sua remunera[5o,.

Ill       -            cria€5o,  estrutura€5o e atribui€6es das secretarias ou

departamentos equiva/entes e 6rg5os da Administracao Pdblica;''.

4.         Nesse sentido,  nao  ha  vicio formal  de  iniciativa  legislativa,  e,

quanto  ao   m6rito   do   presente   Projeto,   cabe   exclusivamente   ao   Prefeito  a   gestao

administrativa  da  Municipalidade.  Com  isso,  nao  observamos  qualquer  impedimento

constitucional/legal  que pode ser, inicialmente,  suscitado.

5.       Contudo,  e   diante  da  declara€ao  exarada  aos  aul:os  de

que   havera   impacto   econ6mico   e   financeiro   quanta   a   criacao   da   referida
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vigentes,  devemos  salientar  que,  conforme  a  artigo  94,  parigrafo  3°,  do  Reg.imento

Interno dessa  Casa  de Leis:

"§3°Aos   prdyetos   de   lei   de   iniciativa   do   Prefeito   n5o   serao

admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.''.

6.  Quanto    a    esp6cie    normativa    escolhida    (Pro/.ero    c/a    £€/.

Oro'7.Of„.a), nao encontramos,  ;.c74;a/menfe, qualquer macula normativa.

7.       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

prop6-la.

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

inegularidades que comprometam  sua  constitucionalidade e legalidade.

nl.     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  tramitacao  no  que tange a  iniciativa  e  requisitosjuridicos,

motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esta  apLo a  ser  apreciado  pelos  Nobres

Vereadores.

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

Constitui€ao  e  Justi€a,.  b)  Financas  e  Or€amento  e  c)  Seguran¢a,  Direitos  Humanos  e

Cidadania.

3.        Para  aprova¢ao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

simples,   presentes,   pelo   menos,   a   maioria   abso

turno Gnico de discussao e vota€5o.      ,'\\I-
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4.        Este6o  parecer,  opinativoen5ovinculante.

Folha
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Camara  Municipal

de Jacarei

Jacarei,18 de agosto de 2021

(em trabalho remoto)

RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO
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