
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0 DA LIBERDADE

SECRHTARIA DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PLE  n° 018/2022 -Projeto de  Lei do  Executivo.

Autoria do projeto: Prefeito  Municipal lzaias Jos6 de Santana.

Assunto  do  projeto:  Disp6e  sobre a  desafeta¢ao,  da  categoria  de  uso  especial  para  categoria  dominial,

de  im6vel  de  propriedade  do  Municfpio  de Jacare`  e  autoriza  a  doacao  de  encargos  ao  Estado  de  Sao

Paulo,  conforme especifica.

PARECER N° 121.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Disp6e   sobre   a

desafetacao,    da   categoria    de   uso   especial    para

categoria   dominial,   de   im6vel   de   propriedade   do

Municipio    de    Jacaref    e    autoriza    a    doa€ao    de

encargos    ao     Estado    de    Sao     Paulo,     conforme

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

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

qual se bus.ca  dispor sobre a desafeta€5o, da categoria de uso especial para categoria

dominial,  de  im6ve/  de  propriedade  do  Municipio  de  Jacarei  e  autoriza  a  doa€§o  de

encargos ao Estado de Sao Paulo, conforme especifiica.

2.       Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  o  autor
•rmforma  que  a .irite:ncfao leoris}atNa  6  destinar  a  im6vel  desapropriado  il  Fazenda  do

Estado  de  SP,  com  destino  il  Policia  Mi/itar,  para  a  instala€5o |o  Companhia  de

a
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Camara  MunicipalL-
Policia   Militar   no   Municipio,   em   raz5o   do   relevante   interesse   pdblico,   estando   o

presente PLE de acordo com a Agenda 2030.

11.       DA FUNDAMENTAC^0

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

Muriicrtyio a legislar sabre assuntos de interesse local.

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

defender os interesses do Municipiot .

3.       A  gestao  administrativa,  pot 5ua  wez  compete  ao  Prefeito

que,  nos presentes autos, visa atender interesse pdblico quanto a seguran€a  pdblica

do  Municipio.

4.       Com     isso,     alisando     todo     o     contetldo     apresentado,

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

Ill.     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   impe€a   a   sua   tramita€ao   legjslativa,   motivo   pelo   qual

entendemos   que   o   projeto    enconfrii-5e   apfo   a   ser   apreciado   pelos   Nobres

Vereadores.

2.        A  propositura  devefa   ser  submetida   as  Comjss6es   de  a)

Constitui¢ao  e  Justi€a;  b)  Finan€as  e  Or€amento  e  c)  Seguran¢a.  Direitos  Humanos  e

Cidadania.

1    "LOM,   Artigo   60-Ao   Prefeito,    como   chefe   da   administra¢ao,   compete   dar   cumprimento   as

delibera¢6es  da  Camara,  dirigir,  fiscalizar  e  defender  os  interesses  do  Municipio,  bern  como  adotar,  de
acordo   com   a   lei,   todas   as   medidas   administrativas   de   utilidade   p
orcamentarias. ".

Prapa dos TTts Poderes,  74 -Centro -Jacaref / SP -CEi'
Site: www.jacarei.sp. Ie

lica,   sem   exceder   as   verbas

(012) 3955-2200
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3.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

Folha

._.   .-:..:  + ....-
Camara  Mumcipal

de Jacarei

Jacaref, 28 dejunho de 2022

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURjDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Acolho      a      parecer,      por      seus      pr6prios

I
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Praca dos Tres Poderes.  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP  12327-901  Fore:  (012) 3955-2200
Site:  urow.jacarei sp leg.br
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