
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBEF{DADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PLCE n° 002/2022

Autoria: Prefeito lzaias Santana

Tema: Altera a Lei Complementar n° 106, de 20 de maio de 2020.

PARECER N° 039.1 /2022/SAJ/JACC

I.        RELATO RI O
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Ementa:   Projeto  de  Lei  Complementar  do

Prefeito. Alteragao da Lei Complementar n°

106/2020,  que  versa  sobre  a  simplificagao

dos procedimentos para obtengao de alvafa

e licenga aos estabelecimentos sediados no

munici.plo.  Possibilidade.  Prosseguimento.

1.       Trata-se  de  Projeto  de  Lei  Complementar  de  autoria  do

Prefeito /za/'as San!ana, pelo qual busca alterar a Lei Complementar n° 106/2020,

que  versa  sobre  a  simplificagao  dos  procedimentos  para  obtengao  de  alvafa  e
licenga aos estabelecimentos instalados no Municl'pjo.

2.       Segundo  o  autor,  a  propositura  teve  origem  na  deman

trazidas  por  empresarios  locais  que,  ap6s  a  experiencia  de  vig6ncia  da  Lei

106/2020,  apresentaram  pontos  da  legislaeao que  poderiam ser otimizados,  os
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1.       0  tema  em  aprego  encontra  nao  encontra  restrig6es  na

repartieao de  competencias estabelecida  para  os entes federados,  cabendo  ao

Municipio legislar sobre tal tema.

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

como  "assunto§  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 ao Poder de Policia exercido diretamente pelos 6rgaos municipais.

3.       De outra verfente, a iniciativa  para o tema em questao 6 do

executivo municipal, de maneira que inexistem vl'cios formais neste aspecto, seja

quanto a competencia do ente, seja quanto a iniciativa do proponente.

4.       Em seu conteudo, o projeto nao apresenta vi'cio material ou

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

ilegalidade ou antijuridicidade passivel de apontamento neste estagio do processo

legislativo.

5.       Vale  ressaltar que  em  outros  entes  da  Federagao  existem

previs6es   normativas   similares,   que   corroboram   a   pretensao   legislativa   aqui

veiculada.

6.       Desta    forma,    tendo    sido    submetida    a    proposigao    a

Consultoria  Juridica  desta  Casa  de  Leis,  em  atendimento  ao  artigo

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

Complementar, esta em condig6es de  regular tramitagao.

1 Art.  30.  Compete Sos Munjcl'pjos..

I -legislar sabre assuntos de interesse local;
2 Art. 46 -Todos os projetos que tramitarem pe
Assessoria Juridica do Legislativo.

la Camara s rao en
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1.       Face ao exposto, conclui-se que o projeto reune condig6es

de valido prosseguimento.

2.       Avangando    a    propositura,    devefa    ser    submetida    as

Comiss6es   de   a)   Constituigao   e   Justiea   e   b)   Obras,   Servigos   Pdblicos   e

Urbanismo.

3.       Recebendo    o    Projeto    de    Lei    Complementar    parecer

favofavel de ao  menos uma das referidas comi§s6es e,  sendo encaminhado ao

Plenario, sujeitar-se-a a ggi§ turnos de discussao e votagao e dependera do voto

favoravel da maioria absoluta dos membros da Camara.

4.       Neste  tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser colhido  o voto do

Presidents do Legislativo,  salvo se houver empate.

5.       Este6oparecer4

#\:::cp:
Jorge Alfre

Consultor

e nao vinculante.

Jacarei,17 de margo de 2022

pedes Campos
Legislativo
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