
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DF  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PR n° 006/2021  -Projeto de  Resolu¢ao.

Autoria  do  projeto:  Vereadores   Paulinho  dos  Condutores,   Edgard  Sasaki  e  Rog6rio  Tim6teo  -  Mesa

Diretora  do  Legislativo.

Assunto  do  projeto: Altera  o  paragrafo  dnico  do  art.10 da  Resolu¢ao  n°  673/2011,  que  "Oi€po~e fobne a

concessao  de  Cestas  de  Natal  aos  servidores  pdblicos,  ativos,  inativos,  aposentados  e  pensionistas  da

Camara  Municipal de Jacarei e d6 outras providencias'

PARECER N° 272.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:  Projeto  Resolu€ao.  Altera¢ao  de  dispositivo

normativo.  Aumento  do  valor  da  Cesta  Natalina  aos

servidores  pdblicos,  ativos,   inativos,  aposentados  e

pensionistas  da  Camara  Municipal.  Art.  30,I,  CF.  Arts.

93  e 97  do  RI  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se     de     Projeto     de     Resolu€5o,     de     autoria     dos

Vereadores    Paulinho    dos   Condutores,    Edgard    Sasaki    e    Rog6rio   Tim6teo    (Mesa

Diretora),   pelo  qual  se  busca  alterar  a   paragrafo   dnico  do  art.1°  da   Resolucao  n°

C;]3|2fJll , aiJJe `` Disp6e sobre a  concessao de  Cestas de  Natal  aos servidores  pdblicos,

ativos,   inativos,   aposentados  e   pensionistas  da  Camara   Municipal  de  Jacarei  e  d6

outras provid6ncias' .

2.        Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   projeto,   os

autores  informam  que  a  inten€ao  6  afwa/rzi}/ a  va/a

indices de inflaF5o anual.
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11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        0   art.    30,    inciso   I,    da    Constitui€ao    Federal    autoriza    o

Municipio  legislar sobre assuntos de  interesse  local.

2.  A  mat6ria  elencada  no  presente  PR  nao  se  encontra  no  rol  do

art.  40  da  Lei  Organica  do  Municipio  -  LOM,  nao  sendo  de  iniciativa  exclusiva  do

Prefeito.

3.  0   art.   93   do   Regimento   Interno   da   Camara   Municipal   de

Jacarei   disp6e   sobre   a   fun€ao   legislativa   do   Poder   Legislativo   Municipal,    nos

seguintes    termos:    ''A    Camara    exerce    sua    funcao    legislativa    por    meio    da

apresenta€ao  de  projetos  de  decreto  legislativo,  projetos  de  resolu¢ao,  projetos  de

lei,   projetos   de   lei   complementar   e   projetos   de   emenda   a   Lei   Organica   do

Municipio.''.  (g.n.).

4.  Ja    o    art.    97    do    mesmo    RI    assim    disciplina:    ''Proj.eto    de

Resolu€ao  6  a   proposi€ao  destinada  a   regular  assuntos  da   economia   interna   da

Camara.  ".

5.  Portanto,  tanto  a  esp6cie  normativa  (Projeto  de   Resolu€ao),

como  a   mat6ria   apresentada,   encontra-se   dentro   da   compet6ncia   legislativa   da

Camara  Municipal.

6.  Ressaltamos  que,  segundo  documento  anexo,  o  reajuste

pretendido encontra amparo financeiro e orcamentario.

7.  Posto   isto,    nao   vislumbramos,   .oo/   a/i.,   quaisquer   vicios

impeditivos para a sua  regular tramita€ao  legislativa.

Ill.     DACONCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos a  manifestacao sobre o  m6rito da  proposta, ju
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impedimentos para tramitag5o,  motivo pelo qual entendemos que o proj.eto esfi5 aoflo

a ser apreciado pelos  Nobres Vereadores.

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

Constitui¢ao e Justica; e b)  Finances e Orcamento.

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

4.        Ao setor de proposituras,  para prosseguimento.

Jacarei, 06 de outubro de 2021

RENATA IOS VIEIRA
CONSULTORJURIDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

.=.I.,

.\'

Rl()  DIRETOR JUR]P
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