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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PLL n° 097/2021

Autoria do projeto: Vereador Roninha

Folha

c},,'\_
Camara  Municipai ;

de Jacarel

Assunto do projeto:  lnstitui o uso do colar de girassol,  nos termos em que especifica

PARECER N° 335.1 /2021 /SAJ/JACC

Ementa:    Projeto   de    Lei.    Institui   o   titulo
"Empresa      amiga      do      Jovem      e      do

Adolescente".  Possibilidade.

I.          RELATORIO

1.       Trata-se de projeto de Lei de autoria do vereador fton/.nha,

pelo qual pretende instituir - no municipio de Jacarei -o titulo Empresa amiga do

Jovem  e  do  Adolescente,   como  ferramenta  auxiliar  na  promogao  de  direitos

sociais do pdblico alvo, conforme melhor especificado em sua propo§itura.

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

que  o  desemprego  tom  atingido  i'ndices  alarmantes  em  nosso  pals,  incidente

sobretudo aos jovens, motivo pelo qual a presente propositura objetiva reconhecer

e  estimular  as  praticas  ben6ficas  das  empresas  que  observem  os  requjsitos

estabelecidos.

11.         FUNDAMENTACAO

1.       0  tema  em  aprego  encontra  nao  encoqtra  restrig6es  na

repartigao  de  competencias  entre  os  entes  federados,  cab¢}do  ao  Munjcl'pio-
Iegislar sobre tal tema.                                                         Th
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Folha

___._i_.__
Camara  Municipal

de Jacarei

2.       Na mesma linha, tamb6m nao se vislumbram impedimentos

a luz do que prev6 o artigo 40 da Lei Organica do Municlpio, a qual estabelece as

mat6rias  de  competencia  exclusiva  do  Prefeito,  de  modo  que  os  Vereadores

podem apresentar projetos tal como o que ora se analisa.

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

como  "assuntos  de  interesse  local",   nos  termos  do  inciso  I,  do  artigo  301  da

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

local atinente a mazela social do desemprego em ambito municipal.

4.       Vale  ressaltar que em  outros  entes  da  Federagao  existem

previs6es normativas que corroboram a pretensao legislativa aqui veiculada.

5.       De  outra  vertente,  a  iniciativa  para  o  tema  em  questao  6

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

vicios formais neste aspecto.

6.                     No  m6rito,  o  projeto  nao apresenta vicio  material  ou

mesmo  formal,   de  modo  que  nao  se  constata  qualquer  inconstitucionalidade,

ilegalidade  ou  antijuridicidade.

7.       Desta    forma,    tendo    sido    submetida    a    proposigao    a

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

Organica  do  Municipio,  o  parecer 6  no sentido de  que  o  Projeto de  Lei,  esta em

condig6es  de  regular  tramitagao,   nao  apresenta  6bices   sob  os  aspectos  de

constitucionalidade,  legalidade ou juridicidade.

1 Art.  30.  Compete aos Municipios:

i-A':g;S!a±¥obdroesaosssup::?estgse;nut:rt::lit:°r:aJ'peiacamaraseraoen`caT#h:j/osparaparecerda
Assessoria Juridica do  Legislativo.
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111.        CONCLUSAO

1.       Face ao exposto, sem qualqueravaliagao sobre o m6rito da

proposta,  conclufmos  que  a  presente  propositura  nao  apresenta  impedimento

para tramitagao.

2.       Avangando    a    propositura,    devera    ser    submetida    as

Comiss6es de Constituieao e Justi9a e Desenvolvimento Econ6mico.

3.       Para aprova8ao da proposta,  6 necessarjo o voto favofavel

da  maioria simples.

4.       Este6opare

Jorge Alfre

Consultor J

pinativo e nao vinculante.

Jacarei', 06 de dezembro de 2021

pedes Campos
dico  Legislativo
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