
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLE  n° 003/2022  -  Projeto de  Lei do  Executivo.

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal lzaias Jos6 de Santana.

Assunto   do   proj.eto:   Disp6e   sobre   a   cria¢ao   e   implementacao   do   Programa   Reforma   Legal,   seus

beneficiarios,  requisitos,  mao de obra,  crit6rio de  prioridade e da outras  providencias.

PARECER N° 27.1.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:     Projeto     de     Lei      Municipal.     Cria¢ao     e

implementa¢5o  do  Programa  Reforma  Legal.  Art.  30r

I,  CF/88. Art. 40,Ill,  e Art.  60,  da  LOM.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

qual   se   busca   criar   e   implementar   o    Programa    Reforma    Legal,   substituindo   os

Programas Bern Morar e Pequenos Reparos, atualizando-os  para o tempo presente, de

acordo com as demandas apresentadas.

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

irrforrTra  que  a .rmrfencfao leaf+s)a(rfua 6  requalificar  as  unidades  habitacionais  prec6rias,

resgatando  a  autoestima  dos  grupos  familiares  e  as  condi€6es  sanit6rias  e  est6ticas

das   residencias,   fornecendo   assistencia   t6cnica   e   gratuita   para   a   elabora€ao   de

projetos   e   execu€2io   das   reformas,   garantindo   uma   moradia   segura   e   digna   aos

benefici6rios do Programa, estando a presente PLE
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3.        Segundo   consta,    o    Programa    Reforma    Legal    nao   tera

impacto orcamentario, visto que substituira os  Programas ja existentes.

in      DAFUNDAMENTACAo

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

Mullcfulo a legislar sabre assuntos de interesse local.

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

•inctsos H e in, dis.p~oe qu€. " Art. 40 S§o de iniciativa exclusiva do Profeito as leis

que disponham sobre: in   -   criaF§o, estruturac5o e atribuic6es das Secretarias
ou departamentos equivalentes e 6rg5os da Administra£5o PGblica:" (g.n.).

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

defender os interesses do Municipiot .

4.       A  gest5o  administrativa,  ocJr sue  I/ez  compete  ao  Prefeito

que,  nos  presentes autos,  apresentou  uma atualizacao dos  Programas de  Habitacao

e Moradia  (AeformaS, sem impacto financeirororcamentario.

5.        Com     isso,     alisando     tc)do     o     conteddo     apresentado,

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

HI.    DAconcLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito da  proposta, julgamos que  ela  nao  apresenta

qualquer   impedimento   que   impeca   a   sua   tramitacao   legislativa,   motivo   pelo   qual

entendemos   que   o   projeto    oworfu-se   aofo   a   ser   apreciado   pelos   Nobress

Vereadores.

1  "LOM, Artigo 60 - Ao Prefeito, corm chofe da edministrapao, compete dar cump.
CGmara, dirigiT, fiscattzpr e dofender os inteTesses do Municdyio, bern como adota
as medidas adrnintstTativas de utllidale pdbliea, sem exceder as verL]as orqu]'nentGr
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2.        A   propositura   devera  ser  submetida   as   Comiss6es  de  a)

Constitui€ao   e   Justi¢a;   b)   Finan€as   e   Or€amento   e   c)   Obras,   Servi€os   Pdblicos   e

Urbanismo

3.        Este 6 a  parecer,  opinativo e nao vinculante.

4.        Ao setorde proposituras, para  prosseguimento.

Jacare{, 21  de fevereiro de 2022

EEfl
RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURjDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902
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