
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACI0  DA LIBERDADE

SECRETARIA DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLE  n° 017/2022  -Projeto de Lei  do  Executivo.

=  vZ_Z=

Autoria do projeto:  Prefeito Municipal Izaias Jos6 de Santana.

Assunto  do  projeto:  Altera  a   Lei  n°  3.686,  de  25  de  agosto  del995,  que  "disp6e  sobre  o  Plano  de

Classificacao  de  Cargos,  Quadro  de  Pessoal  do  lnstituto  de  Previdencia  do  Municipio  de  Jacarei  e  da

outras   providencias",   a    Lei   n°   6.152,   de   21    de   setembro   de   2017,   que   "estabelece   a   estrutura

administrativa  do  lnstituto  de  Previdencla  do  Municipio  de Jacarei  -  IPMJ,  os  cargos  de  provimento  em

comissao, as func6es gratificadas, e da outras providencias".

PARECER N°  120.1l/2022/SAJ/WTBM

Ementa:    Projeto    de    Lei    Municipal.    Altera€5o    da

estrutura   administrativa   do   IPMJ.   Art.   30,   I,   CF/88.

Art. 40,  I e 11,  e Art.  60,  da  LOM.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

qual   se   busca   alterar  as   leis   municipais   que  tratam   do   Plano   de   Classifica€ao   de

Cargos, Quadro de Pessoal e da  Estrutura Administrativa do Instituto de Previdencia do

Municipio de Jacarei.

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

informa   que   a   inten¢ao   legislativa   6  alcan€ar  maior  eficiencia   no  atendimento   das

demandas  do  IPMJ,   e   realizar  adequa€6es   pontuais   no  seu   quadro   de   servidores

efetivos.
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11.       DA FUNDAMENTA€AO

1.        0   art.    30,    inciso   I,    da    Constitui¢ao    Federal    autoriza    o

Municipio a legislar sobre assuntos de  interesse local.

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

incisos I e 11,  estabelece que:

"Art.   40   S5o   de   iniciativa   exclusiva   do   Prefeito   as   leis   que

disponham sabre:

I        -cria€5o, transforma€5o ou extinc5o de cargos, fun€6es ou

empregos   pdblicos   na   Administra€5o   Direta   e   aut6rquica   ou

aumento de sua remunerac5o;

11     -    servidores   pdblicos,   seu   regime  juridico,   provimento  de

cargos, estabilidade, aposentadoria e vencimentos; Ill    -cria€5o,

estrutura€5o   e   atribui€6es   das   5ecretarias   ou   departamentc)s

equivalentes e 6rg5os da Administrac5o Pdblica;"

3.        Ja  oart.  61  da  LOM  atribuiao  prefeitoa  competencia  paraa

iniciativa  de leis  nas formas e nos casos previstos.

4.        Com     isso,     alisando     todo     o     conteddo     apresentado,

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

Ill.     DACONCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta Secret

Juridicos  a   manifestacao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos

Praca dos Tres Poderes, 74 - Centro - Jacerei' / SP - CEP 12327-
Site  www.jacarei sp.Ieg`br

01  Fone:  (012)

ria  de  Assuntos

ue  a  mesma  nao
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apresenta  qualquer  impedimento  para  a  sua  tramita€ao  legislativa,  motivo  pelo  qcr

entendemos que o projeto se encontra apfo a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A  propositura   devera   ser  submetida  as  Comiss6es   de  a)

Constituicao e Justica e  b)  Finan¢as e Orcamento.

3.        Este 6 o parecer, opinativo e naovinculante.

4.        Ao setorde proposituras, para  prosseguimento.
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