
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACI0 DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSuNTOS JURiDICOS

Referente: PLCE n° 001/2021

Autoria:  Prefeito lzaias

Assunto: Altera o C6digo de Posturas,  Lei Complementar n° 68/2008

PARECER N° 293.1/2021 /SAJ/JACC

I.          RELATORIO

Fo\ha

ci=,.-;;,I:....:..
de Jacare\

Ementa:  Projeto  de  Lei  Complementar  do

Executivo.   Altera   a   Lei   Complementar   n°

68/2008, C6digo de Posturas. Possibilidade.

Ressalva quanto a cassagao de alvara sem

o   devido    processo    legal.    Sugestao   de

Emenda.

1.       Trata-se  de  Projeto  de  Lei  Complementar  de  autoria  do

Prefeito  /za/'as,  pelo  qual  pretende  modificar  o  atual  C6digo  de  Posturas  -  Lei

Complementar n° 68/2008 -conforme  melhor especificado em sua propositura.

2.       O autor argumenta, na Justjficativa que acompanha o texto,

que as medidas ventiladas na presente propositura, objetivam enrijecer as normas

de  protegao  ambiental,  sobretudo  na  quesfao  atinente  ao  rui'dos  e  barulhos,

causas de constantes reclamag6es dos cidadaos locais.

3.       Por tais  motivos,  a  aprovaeao das  medidas  apresentadas,

melhorafa  sobremaneira  a  realidade  atual  dos  cidadaos jacareienses  quanto  a

preservagao do sossego.

11.         FUNDAMENTACAO
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JUR(DICOS

Folha1-
Camara  Municipal

de Jacarei

1.       0  tema  em  aprego  encontra  nao  encontra  restrig6es  na

repartigao de compet6ncias estabelecida entre os entes federados,  cabendo ao

Municipio legislar sobre tal tema.

2.       Por  sua  vez,   podemos  enquadrar  a  mat6ria  em  questao

como  "assuntos  de  interesse  local",   nos  termos  do  inciso  I,  do  artigo  30t  da

Constituigao Federal,  posto que a proposig5o em questao visa atender interesse

local, atinente a prote9ao do meio ambjente no ambito municipal.

3.       Vale  ressaltar que  em  outros  entes  da  Federa?ao existem

previs6es   normativas  similares,   que  corroboram  a   pretensao  legjslativa   aqui

veiculada.

4.       De  outra  vertente,  a  iniciativa  para  o  tema  em  quest5o  6

concorrente entre o legislativo e o executivo municipal, de maneira que inexistem

vicios formais neste aspecto,  seja quanta a compet6ncia do ente,  seja quanto a

iniciativa do proponente.

5.       Contudo,  no  m6rito  o  projeto  apresenta  potencial  vicio  de

constitucionalidade   ao   prever   a   aplicagao   de   diversas   san?6es   de   ordem

administrativa  -  em  especial  a  cassagao  do  alvara  de  funcionamento  -  sem  o

devido processo legal.

6.       Igualmente,  a  pr6pria  Lei  Complementar  n°  68/2008  preve

de modo an6malo o instituto do recurso administrativo (artigo 86 e seguintes), sem

tamb6m prever a devido processo legal.

1  Art.  30.  Compete aos  Municipios:

I -legislar sobre assuntos de interesse local;
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7.       Tais omiss6es, tanto do diploma legislativo que se pretende

modificar,   quanto   da   presente   propositura,   violam   dispositivo   constitucional

taxativo:

Art.  5°  Todos  sao  iguais  perante  a  lei,  sem  distingao  de

qualquer   natureza,   garantindo-se   aos   brasileiros   e   aos
estrangeiros residentes no Pats a inviolabilidade do direito

a   vida,   a   liberdade,   a   igualdade,   a   seguran¢a   e   a

propriedade, mos termos seguintes:

(. . .)

LIV - ningu6m sera privado da liberdade ou de seus bens

sem o devido processo legal;

8.       Diante    desse    cenario,     recomenda-se     a     previsao    e

regulamentagao   do   devido   processo   legal   para   a   aplicagao   das   sang6es

pretendidas,   sob   pena   de   tal   omissao   macular   a   proposjtura   por   vieio   de

inconstitucionalidade.

9.       A   corregao   podefa   ocorrer   por   meio   de   EMENDA   ou

MENSAGEM MODIFICATIVA, conforme o caso.

10.    A  excecao  de  tal  lacuna,  o  projeto  nao  apresenta  vicio

material    ou    mesmo    formal,    de    modo    que    nao    se    constata    qualquer

inconstitucjonalidade,   ilegalidade   ou   antijuridicidade   passivel  de  apontamento

neste estagio do processo legislativo.

11.     Desta    forma,    tendo    sido    submetida    a    proposieao    a

Consultoria  Juridica  desta  Casa  de  Leis,  em  atendimento  ao  artigo  462,  da  Lei

Organica  do  Munici'pio,  a  parecer 6  no  sentido de  que a  Projeto de  Lei,  esta em

2 Art. 46 -Todos os projetos que tramitarem pela Camara serao encaminhados para parecer da

Assessoria Juridica do Legislativo.
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Folha

'1.`

Camera  Muniexpal
de Jacarei

condig6es de regular tramitagao, se observado o devido processo legal no texto

da norma`

111.        CONCLUSAO

1.       Face   ao   exposto,   se   acolhida   a   recomendaeao   para

adequagao   do   texto   quanto   ao   devido   processo   legal   (via   EMENDA   ou

MENSAGEM       MODIFICATIVA),       a      propositura       reunira      condig6es      de

prosseguimento.

2.       Do contfario, recomenda-se a presid6ncia o arquivamento

da proposta.

3.       Avangando    a    propositura,    devefa    ser    submetida    as

Comiss6es  de  Constitui9ao e  Justiga,  Obras,  Servigos  Pdblicos e  urbanismo  e

Seguranga, Direitos Humanos e Cidadania.

4.       Recebendo    o    Projeto    de    Lei    Complementar    parecer

favofavel das referidas comiss6es e, sendo encaminhado ao Plenario, sujeitar-se-

a a dois turnos de discussao e votagao e dependera do voto favoravel da maioria

absoluta dos membros da Camara.

5.       Neste  tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser colhido  o voto  do

Presidente do Legislativo, salvo se houver empate.

6.       Este6opa

Jorge Alfre
Consultor

nativo e nao vinculante.

Jacarei..  26 de outubro de 2021

de§ Campos

url'dico Legislativo
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf
PALACIO  DA  LIBHRDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente:  PLCE  n°  001/2021  -Proj.eto de  Lei  do  Executivo

Autoria do  projeto: Prefeito lzaias Santana

Assunto do projeto: Altera a C6digo de  Posturas,  Lei Complementar n° 68/2008

Fo'ha

.__i._
Camara  Municipal

de Jacarei

1.         ACOLHO parcialmenteo  parecerdefls. 08/11.

2.        O projeto, de fato,  nao encontra  restri€6es quanto a competencia

e a  iniciativa,  e esta  de acordo com os ditames constitucionajs.

3.         Data   venia,   a   ressalva   feita   no   parecer   quanta   a   ofensa   ao

princfpio do devido processo  legal  nao  procede.

4.         A   propositura   visa   principalmente   acrescentar   penalidades   ao

descumprimento   das   disposi€6es   constantes   no   artigct   78,   inserto   no   "Capitulo   V   -   DA

MORALIDADE E  DO SOSSEGO  PUBLICO" do C6digo de  Normas e  Posturas.

5.        Todavia,    a  pro/.efo   na~o   a/fe/a   ou   eLKc/u/.  os   dispositivos   dos

Capitulos    VII    e    VI[I,    que    tratam    respectivamente    "DOS    AUTOS    DE    CONSTATACAO    E

INFRACAO"  e  ''DOS  RECURSOS"  (arts.  85  a  90),  os  quais  disciplinam  a  formaliza€ao  dos  atos

administrativos e os  meios para  se  recorrer das imposi€6es eventualmente aplicadas.

6.         No   pr6prio   C6digo   de   Norma   e   Posturas  ja   estao   presentes,

portanto,  os fundamentos garantidores do devido processo legal.

7.         Pelo   exposto,   entendo   que  j6   estao   presentes   todas   as
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