
CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente: PLE n° 01/2022-Projeto de  Lei do  Executivo

Autoria:  Prefeito  Municipal  Lzaias Jos6 de  Santana.

Assunto:  Regulamenta  a  Lei  Federal  n°  13.722,  de 04  de outubro  de  2018,  que  determina  a  capacita¢ao

em  noc6es de  primeiros socorros de  professores e funcionarios de estabelecimentos  de ensino  poblicos

e privados de educa¢ao no Sistema  Municipal de  Educa¢ao.

PARECER N°  15.1/2022/SAJ/WTBM

Projeto   de   Lei   Municipal.   Regulamenta€ao   da   Lei

Federal      13.722/2018.     Capacita¢ao     de     primeiros

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

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

Municipal  de Jacarei,  pelo qual  se busca  regulamentar a  Lei  Federal  n°  13.722,  de 04 de

outubro  de  2018,  que  determina  a  capacita€ao  em  no¢6es  de  primeiros  socorros  de

professores   e  funcionarios  de   estabelecimentos   de   ensino   pdblicos   e   privados   de

educacao  no Sistema  Municipal  de  Educa€ao

2.        Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  proj.eto,  o  autor

informou   que   a   Lei   Municipal   6.388/2021,   que   criou   a   obrigacao   de   afixa¢ao   de

cartazes  nas  escolas  pdblicas  acerca  da  aplicacao  da

obriga€ao de apresenta€ao desta nova propo
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3.        Esclareceu     ainda     que     foram     feitas     indica€6es     pelos

Vereadores  Abner  de  Madureira  e  Dudi  para  que  fosse  apresentado  o  projeto,  cuja

iniciativa 6 exclusiva do Chefe do  Executivo.

11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.        A   Constituicao   Federal,   em   seu   artigo   30,   incisos   I   e   11,

disp6e que 6 competencia dos  Municipios ``legislar sobre assuntos  de interesse  local"  e

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

2.        0   Prefeito   Municipal   tern   a   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).

3.        0  presente  projeto  regulamenta  a  aplica€ao  da  Lei  Federal

13.722/2018 em  nosso  Municipio, suplementando e dando eficacia aquela  norma.

In.     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 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.        A   propositura   devefa  ser  submetida   as  Comiss6es   de  a)
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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 de vota¢ao.

4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e naovinculante.

5.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

07 de fevereiro de 2022
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