
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADE

SHCRETARIA  DH  ASSUNTOS JURf DICOS

Referente: PLE n° 25/2021  -Projeto de  Lei do  Executivo

Folha

..__.-i_.-
Camara  Municipal

de Jacarel

Autoria:  Prefeito  Municipal  lzaias Jos6  de  Santana.

Assunto:   Disp6e  sabre   o   licenciamento   ambiental   municipal,   institui   a   taxa   de   analise   e  valores   de

multas aos  procedimentos de licenciamento.

PARECER N° 303.1/2021/SAJ/WTBM

Tramitacao  com  pedido  de  urg6ncia.  Projeto  de

Lei    Municipal.   Licenciamento   Ambiental   Municipal.

Art.  30,  I  e  11  da  CF;  arts.  60  e  61,  LOM;  Lei  Municipal

6.274/2019.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

Municipal   de  Jacaret,   pelo   qual   se   busca   dispor   sobre   o   licenciamento   ambiental

municipal,  instituir  a  taxa  de  analise  e  os  valores  de   multas  aos  procedimentos  de

licenciamento.

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

informou    que    a    Lei    Municipal    6.274/2019    deixou    a    cargo    de    lei    especifica    a

implementa€ao da taxa de  licenciamento e das penalidades.

3.        Esclareceu     ainda     que     o     licenciamento     6     importante

instrumento de gestao ambiental  e que o objetivo  6 dar cele de e transpar6ncia ao
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4.        Foi   requisitada  a  tramita€ao  em   regime  de   urgencia,   nos

termos do Artigo 91, §  1°,I, do Regimento lnterno desta Casa.

11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.        A   Constitui€ao   Federal,   em   seu   artigo   30,   incisos   I   e   11,

disp6e que 6 competencia  dos  Munic{pios "legislar sobre assuntos de  interesse local"  e

'`suplementar a  legisla¢ao federal  e a estadual  no que couber".

2.       A carta  Magna tamb6m preceitua que `'todos tern direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado,  bern de  uso comum  do  povo e essencial a

sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  poder  pdblico  e  a  coletividade  o  clever  de

defende-lo   e   preserva-lo   para   as   presentes   e   futuras   gerac6es"   (art.   225).   Em   tal

dispositivo   encontramos   ainda   as   bases   para   o   licenciamento   (inciso  IV)   e   para   a

aplica€ao  de  penalidades  aqueles  que  praticarem  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente

(§30).

3.        0  artigo  20  da   Lei   Municipal   n°  6274,  de  29  de  maio  de

2019,  disp6s  que  as  penalidades  relativas  ao  descumprimento  daquela  norma  seriam

disciplinadas em  lei  especifica, e o projeto ora  em analise busca  a atender tal  mister.

4.        0   Prefeito   Municipal   tern   o   clever   de   dirigir,   fiscalizar   e

defender os interesses  do  Municipio  (LOM,  art.  60),  e tern competencia  para  a  iniciativa

de  leis  (LOM,  art.  61,I).

5.        Quanto  ao  texto  do  projeto  (fls.  03/19),  nao  vislumbramos

qualquer ilegalidade ou  irregularidade pas?,rel  de corre€ao.
/
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in.    DAcoNCLusAo

Folha

cz+J,

Camara Munpel
de Jacarei

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  a  mesma  nao

apresenta qualquer impedimento para tramitacao no que tange a iniciativa e requisitos

juridicos,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esta  apto  a  ser  apreciado

pelos Nobres Vercadores.

2.       0  proj.eto  tramita  em  regime de  urg6ncia,  nos  termos  do

artigo  91,I,  do  Regimento  lnterno,  pelo  que devem  ser adotadas  as  medidas  cabiveis

para o processamento em prazos diferenciados.

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

Constituicao e Justi€a; e b) Sadde e Assistencia  Social

4.        Para  aprova€ao  e  necess6rio  do  voto  favoravel  da  maioria

simples,  presentes,  pelo menos, a  maioria absoluta dos membros da Camara, em turno

dnico de vota¢ao.

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

6.       Ao setor de proposituras,  para prosseguimento.
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OAB/SP N°  164.303

de novembro de 2021
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