
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURf DICOS

Referente:  PELOME  n° 001/2022  -Projeto de Emenda a LOM.

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal kaias Jos6 de Santana.

Assunto do projeto: Acrescenta o art.154-A a  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.

PARECER N° 96.1 /2022/SAJ/RRV

r____I
i           Folha

.... _.:.`?I...-.

Camara  MumciDai

de Jacare:         \

Ementa:  Projeto  de  Emenda  a  LOM. Acrescenta  o art.

154-A  a   Lei  Organica  do  Municipio  de  Jacarei.  Art.

30,   I   e   11,   CF/88.   Art.   40,   11,   e   Art.   60,   da    LOM.

Atendimento     a     EC     n°     103/2019     Possibilidade.

Incompatibilidade de  propositura  de  Emenda  a  LOM

com o  regime de urgencia.

I.         DO RELAT6RIO

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

se busca acrescentar o art.  154-A a  Lei  Org3nica  do Municipict de Jacarei.

2.         Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   projeto,   a   autor
•lriorma  que  a .lritenofao  leofJstaltwa  a  estabelcaer  a  idade  minima  para  a  concessao  de

aposentadoria   do   servidor   pllblico   municipal   abrangido   pelo   Regime   Pr6prio   de

Previdencia,  de acordo com a  art. 40,  par6grafo  1°,  incise HI,  da Constitui€ao  Federal,

alterado pela EC n° 103/2009, estando a presente propositura de acordo com a Agenda

2030.

11.        DAFUNDAMENTACAO

1.         0   art.   30,   incisos   I   e   11,   da   Constitui€ao   Federal   autoriza   o

NIJulcjrfuo  a  legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local,  suplementando  a  legislaFao

federal e estadual, no que couber.

2.         A  Lei  Organica  do  Municipio  -LOM,  em  seu  artigo  40,  inciso  11,

disp~oe  c)I+€. " Art.  40  S5o  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito
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sabre:    11    -   servidores   pdblicos,   seu   regime   juridico,   prov.imento   de   cargos,

estabilidade, aposentadoria e vencimentos; " (g.n.).

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

defender os interesses do Municipio] .

4.        A  gest5o  administrativa,  po/5t/a  we2;  compete  ao  Prefeito  que,

nos  presentes  autos  apresentou  proposta  atendendo  ao  disposto  na  EC  n°  103¢019,  que

eestabeleceu  a  reforma  previdenaicha,  igualando  os  RPPS's ao  RGPS  (nova  redagio  dada ao

art. 40,  paragrafo  1 a,  inciso I, e demais dispositivos da Consti.tui¢5o  Federal).

5.        O  presente  projeto  preserva  o  direito  adquirido  e traz a  reducao

da  idade  minima  para  a  concessao  do  beneficio  de  aposentadoria  para  os  professores,  de

acordo com a  reda¢5o do art. 40,  pafagrafo  5°, da Constituicao  Federal  (5 anos a  menus).

6.         Com   isso,   alisando  todo  o  conteddo   apresentado,  verificamos

que o  Executivo  Municipal observou  os ditames constitucionais e  legais.

in.     DAcoNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Jurfdicos a  manifesta€ao sobre o  m6rito da proposta, julgamos que ela  nao apresenta qualquer

impedimento  que  impe¢a  a  sua  tramita€ao  legislativa,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o

projeto encontra-se apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        O  presente  proj.eto  de  Emenda  a  LOM  devefa  ser apreciado  em

dois turnos de discussao a vota¢5o, com intersticio minima de 10 (dez) dias, devendo ser

aprovada pelo veto de 2/3 dos membros dessa Casa de Leis, em conformidade com  o art.

37,  pafagrafo 2°,  da  LOM.

3.        Em  que  pose o  pedido de ungencia solicitado,  esse nao cabe

para  a  aprecia€ao de Projetos de  Emendas a  LOM,  posto que sua tramita€ao  legislativa

deve obedecer ao disposto  no art. 37 da  LOM.  Ressaltamos que o intersticio minimo e o

1  "LOM, Artigo 60 - Ao PTefeito, como cllofe da adiiinistra¢Go, compcte daT citmp

C6rrrara, dirlgir, fiLscdizflT e dofer.der os interesses do Munic{pio, berr. como adctar,
as rr.edidas administrativos de utiLidade pdbLica, sem exceder as verbas orcanentdTi\
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qu6rum qualificado de vota¢ao previstos na LOM, conforme supramencionado, deverao

ser observados.

4.         O  PELOME devera sersubmetido as comiss6es de a) Constitui¢ao

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

5.         Este6 o  parecer, opinativo e naovinculante.

6.         Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

Jacarei,  25 de maio de 2022

I,Y
RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 235.902

Acolho o parecer, por seus pr6prios fundamentos.

Ressalto  mais  uma  vez  a  impossibi/idade  de  aplicac5o  do  regime

de  urgencia,  par  incompatibilidade  ao  rito  previsto  para  votac5o
1
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