
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADH

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente:  PLE  n° 002/2022  - Projeto de Lei do  Execut`ivo.

Autoria do projeto:  Prefeito  Municipal lzafas Jos6 de Santana.

Assunto do  projeto: Altera  a  lota¢ao dos cargos dos servidores da Administra¢ao  Direta  do

Municipio de Jacarei, dispostos na  Lei  n° 4.263,  de  15  de dezembro de  1999.

PARECER N° 22.1/2022/SAJ/RRV

nldeJdc,arel          i_ ___-

Ementa:    Projeto    de    Lei    Municipal.    Altera¢ao    da

lota€ao      de      cargos      da      Administra¢ao      Direta

Municipal.  Art.  30,  I,  CF/88.  Art.  40,  11  e  Ill,  e  Art.  60,

da  LOM.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se de  projeto de  Lei,  de autoria do  prefeito lzaias,  pelo

qual  se  busca  alterar  a  lota€ao  de  cargos  da  Administracao  Direta  do  Municipio  de

Jacarof , dediriidos r\a L:ii ri° 4.2:63/99 - cargos de auxiliar e t6cnico de enfermagem.

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

informa  que  a  intencao  legislativa  6  a/farar a /c7fafa~o c/as. cargos, 5em g€Aar c/espesa5

com  pessoal,  posto  que se  extinguir6  62  cargos de Auxiliares de  Enfermagem  e  serao

criados  54 cargos  de T6cnicos de  Enfermagem,  atendendo,  assim,  as  necess.idades da

rede pob/ica de sadde, estando

3.        Apresentou

com a Agenda 2030.

de impacto financeiro.
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camara  Mijn'it'T,+

de  J a,-ir!, t."

IL       DA FUNDAMEl`lTACAO

1.        0   art.    30,    inciso   I,    da   Constituigao    Federal    autoriza   o

Muhicfuio a legislar sobre asslJntos de interesse local.

2.        A   Lei   Organica   do   Munjcipio  -   LOM,   em   seu   artigo  40,

•indsosTl e ", disp6e quc!. " Art. 40 Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis

qua   disponham    sabre:   11    -   servidores   pdblicos.    seu    regime   jurfdico,

provimento   de   cargos,   estabilidade,   aposentadoria   e   vencimentos;   in   -
criaFao,   estruturaF5o   a   atribui€6es   das   Secretarias   ou   departamentos

equivalentes e 6rgaos da Administra€5o PGblica,." (g.n.).

3.       Ja  o  art.  60  da  LOM  estabelece  que  compete  ao  Prefeito

defender os interesses do Munici'pio] .

4.       A  gestao  administrativa,  oor5t/a  vez  compete  ao  Prefeito

que,  nos  presentes  autos,  apresentou  analise de  impacto financeiro,  relatando  uma
"caa/7a/r7fa /ie\a/ com a sua pretens5o legjslativa.

5.        Com     isso,     alisando     todo     o     conteddo     apresentado,

verificamos que o Executivo Municipal observou  os ditames constitucionais e legais.

in.     DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  n5o  oumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos a  manifestacao sobre o  m6rito da  proposta, julgamos  que  ela  nao  apresenta

qualquer   impedimento   que   impe€a   a   sua   tramitacao   legislativa,   motivo   pelo   qual

entendemos   que   o    projeto    a/}canfira¢Ie   aoto   a    ser   apreciedo    pelos    Nobres

Vereadores.

2.        A   propositura   devera

Constitui€ao e Justi€a e  b) Financas e Or¢ament

Praca dos Tres Poderes, 74 - Centro - Jacare[ / SP -
Site:  www.jacar

er  submetida   as   Comiss6es   de  a)

\.
Epd2327-90l  Fone.  (012) 3955-2200
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3.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

4.       Ao setor de proposituras,  para prosseguimento.

Jacare(,  11  de fevereiro de 2022

i,,,,
RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

1  "LOM, Artigo 60 - Ao Prefeito, coma cl.Ofe da administra€ao, com|}ete dar cumprimenlo ds delibera€6es da
CamaTa, dirigir, fiscalizar e dofendeT os inteTesses do Munte(pto, bern como adotor, de acordo com a lei, todas
u!s medidas adndnistrativas de utllidale pdl}lica, sem excedeT as verl)as orcamenldrhas. ".

Prapa dos Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarci / SP -CEP  12327-901  Fone   (012) 3955-2200
S]te  wwwjacaci.sp.leg.br
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