
CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

sECRnTARIA DE AssuNTos JURf Dlcos

Referente:  PR n° 09,  de 09 de dezembro de 2021

Autoria do  projeto:  Mesa da Camara

Assunto do  projeto:  Disp6e sobre a estrutura administrativa  da  Camara  Municipal  de Jacarei e da  outras

provid€ncias.

PARECER N° 343.1/2021/SAJ/WTBM

Ementa:   Alteracao   da   estrutura   administrativa    da

Camara.   Projeto   de   Resolu€ao.   [mpossibilidade   de

dispor  sobre  a  tema  mediante  lei.  Arts.  28,  IV,.  41,11;

45  e 93  da  L.O.M. Art.  37,  X,  da  CF.

I.        DORELAT6RIO

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

Diretora da  Camara  Municipal de Jacarei.

2.        0     objetivo     da      propositura      6     alterar     a      estrutura

administrativa   do   Legislativo   Municipal,   criando   e   alterando   cargos,   referencias   e

modificando a estrutura  organizacional, entre outras providencias

3.        Conforme consta  na Justificativa  que acompanha  o  projeto,

a    inten€ao   6    reunir   modifica€6es   feitas    em    outras   oportunidades,    bern   como

aperfeicoar a dinamica de execu¢ao dos trabalhos.

4.       Tamb6m     consta     que    algumas    altera€6es    tern    como

finalidade atender aos  apontamentos  feitos  pelo Tribunal  de  Contas  dc>  Estado  de  Sao

Paulo  (TCE-SP).

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constituic5o   Federal,   em   se

que 6 competencia dos  Municipios "Iegislar sobre assunto

Praga dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP
Site:  ",ww.ja

CEP  12327-901  Fo (012) 3955-2200

Pagina 1 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO  DA LIBERDADH

SHCRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURil)ICOS

•-            (,z,

`.-_       ro

2.        Porsua  vez,  a  Lei  organica  do  Municipio,  em  seu  artigo  28,

estabelece   que   6   atribui€ao   privativa   da   Camara   Municipal   dispor   sobre   sua

estrutura, organizac5o, cargos e funcionamento:

Art.   28   -   Compete   privativamente   a   Camara   lvlunicipa/   exercer   as

seguintes atribui€6es, dentre outras:

/../

IV     -     dispor  sobre  sua  cjrganiza€5o,  funcionamento,  policia,  criac5o,

transforma€5o   ou   extin€5o   de   seus   cargc)s,   empregos,   func6es   e

servi€os, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orcament6rias

3.       A legitimidade para  propositura  de  normas como a ora em

comento 6 exclusiva da Mesa Diretora:

Artigo 41  -S5o  de  iniciativa  exclusiva  da  Mesa  da  Camara  os  profetos

que disponham sobre:

/../

11        -organiza€5o  dos  servicc]s  administrativos  da  camara,  cria€5o,

transfc}rmac5o   ou   extinc5o   de   seus  cargc)s,   empregos  e  fun€6es   e

fixa€5o da respectiva remunera€5o.

4.        A   Resolu€ao    6    o    instrumento    normativo   adequado   a

disciplinar assuntos  de  interesse  interno  da  Camara,  o  que  se  enquadra  perfeitamente

no presente caso:

Art. 45  - Os projetos de resoluc§o dispor5o sabre mat6ria  de interesse

inferno da Camara e os profetos de decreto /egislativo sabre os demais

casos de sua compet€ncia privativa.

Par6grafo  Unico.  Nos  casos  de  profeto  de  resolu€5o  e  de  prof eto  de

decreto  legislativo,  considerar-se-6  e:::er)
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elabora€5o da norma juridica, que sera promulgada pelo Presidente da

C§mara-

5.        Cumpre  anotar  que,  em  momentos  anteriores,  a  estrutura

da   Camara   de  Jacarei  foi  tratada   em   lei   ordinaria,   o  que   nao   esta   plenamente  de

acordo com as  regras constitucionais.

6.        A  competencia  disposta  no  artigo  28,  IV,ja  mencionada  no

pafagrafo  2  deste  capitulo,  que  espelha  os  artigos  19,  capL;¢  e  20,Ill,  da  Constituic5o

do  Estado de Sao  Paulo,  bern como  os artigos  51,  IV e  52,  XIII,  da  Constitui€ao  Federal,

preconiza que o Poder Legislative ten compct6ncia exclusiva  para dispor sobre a

sua organiza€5o e seus cargos. sem qualquer interfer6ncia do Chefe do Executive.

7.        0  Tribunal   de  Justi¢a  de  Sao   Paulo  tern  declarado   como

inconstitucionais as leis municipais que tratam de organiza€ao do Legislativo que

tenham recebido a san€5o ou veto partial do Chefe do Executive:

ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONAL]DADE  Arts.1°,  2°  e 40  da  Lei  no

1.369,   de  09.09.15,   e   seus  Anexos  I  e   1[,   e,   por   arrastamento,   a   Lei

Complementar  n°  1.488  de  15.04.20,  todas  do  Municrpio  de  Santa  Rita

D'Oeste,  dispondo  sobre  a  reorganizacao  do  quadro  de  pessoal  da

Camara    Municipal    e    dando    outras    providencias.    Vicio    formal.

Ocorr6ncia.   Mat€ria   que   deveria   ser  tratada   em   Resolu€ao   de

competencia   exclusiva   do   Poder   Legislative.   San€ao   do   Poder

Executivo    afronta    a    princfpio    da    separa€ao    dos    poderes.

Inconstitucionalidade   verificada.    Precedentes.    (...).    Afronta    aos

artigos  111,115,11  e  V  e  144  da  Constitui¢ao  Estadual.  Modula€ao.120
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(TJSP;        Direta    de    Inconstitucionalidade    2060194-34.2020.8.26.0000;

Relator   (a):    Evaristo    dos    Santos,.    6rgao   Julgador:    6rgao    Especial;

Tribunal    de    Justi€a    de    Sao    Paulo    -    N/A;    Data    do    Julgamento:

03/03/2021;  Data  de  Registro: 04/03/2021)

A€ao direta  de inconstitucionalidade.  Lei  n°  1.354,  de 29  de abril  de

2010,  com  as  altera€6es  que  lhe foram  conferidas  pela  Lei  n°  1.830,  de

08  de  fevereiro  de  2017,  normas  ambas  do  Municfpio  de  Sac  Luiz  do

Paraitinga.    Normas    que    disp6em    sabre    cargos    da    estrutura

administrativa  da  Camara  Municipal.  (...)  Edicao  de  lei  em  sentido

estrito  para  criar cargos  e dispor sobre a  estrutura  administrativa

da Camara  Municipal. Inviabilidade. Mat6ria que deve ser disposta

por  Resolu€ao  da  Camara,  prescindindo  de  sancao  do  Chefe  do

Executivo.  Afronta  a  regra  da  separacao  dos  poderes  e  a  regra

prevista no artigo  20,  inciso Ill,  da  Constitui€ao do  Estado de Sao

Paulo.    V(cio    formal     reconhecido    mais    abrangente    do    que    os

dispositivos  impugnados  na  inicial.  Declara€ao  de  inconstitucionalidade

por   arrastamento   dos   dispositivos   nao   impugnados.   Declarac5o   de

inconstitucionalidade    em    maior    extensao    que    o    pleiteado,    com

modula€ao dos efeitos da  decisao.

(TJSP;        Direta    de    Inconstitucionalidade    2240881-40.2019.8.26.0000;

Relator  (a):  Marcio  Bartoli;  6rgao  Julgador:  6rgao  Especial;  Tribunal  de

Justi¢a  de  Sao  Paulo  -N/A;  Data  do  Julgamento:  15/07/2020;  Data  de

Registro: 28/07/2020)

8.        E  importante  frisar,  todavia,  que  embora  seja  certo  que  a

organizacao,   os   cargos,   as   atribui€6es   e   competencias   devam   ser   dispostas   em

Resolucao, a fixac5o dos valores remunera¢ao dos servidore
._`

eve ser feita atrav6s de
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Lei  ordinaria,  em  razao  do  princ(pio  da  reserva  legal  insculpido  no  artigo  37,  X,  da

Constitui€ao  Federal.

9.        Dentre  as  altera€6es  propostas,  destacamos  que  a  criacao

da  Controladoria Interna  e Ouvidoria,  bern como da exigencia de  nivel  superior para  os

Assessores  Politicos,  sao  medidas  que  atendem  a  apontamentos  feitos  pelo  TCE-SP

quando  da  analise  das  contas  desta  Camara  em  exercicios  anteriores,  pelo  que  sao

providencias de fundamental  importancia.

IH.     DACONCLuSAO

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  impedimentos  para  sua  tramitacao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o

projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A   propositura   devefa   ser  submetida   as   Comiss6es   de:   a)

Constitui¢ao e Justi¢a; b)  Finan€as e Or¢amento.

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

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

dnico.

4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e  n5ovinculante.

®

;,I

de dezembro de 2021
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