
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACI0  DA  LIBERDAI)E

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Folha           I

Mun,c\,ipal

de Jacare,i

Referente:  PLL n° 035/2022 -Projeto de Lei do Legislativo

Autoria do projeto: Vereadora S6nia  Patas da Amizade.

Assunto:  Determina  a  afixa€ao  de  preco  em  local  visivel,  na  entrada  dos  estabelecimentos  que  servem

comida  no  modelo "self-service"  no  Municipio de Jacarei.

PARECER N° 1125.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto  de   Lei   Municipal  com  Substitutivo.

Obriga   a   fixacao   de   placas   com   os   pre¢os   em

restaurantes sc/fse~/.ce. Art. 30,I, CF.  Possibilidade.

I.         DO REIAT6RIO

1.         Trata-se  de  prcijeto  de  Lei,  de  autoria  da  vereadora  s6nia,  pelo

qual  se  busca  instituir  a  obriga¢ao,  aos  restaurantes  tipo  self  service,  de  fixar  em  local  visfvel

placa com o valores cobrados no estabelecimento.

2.         Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  apresentado,  a  autora

informa  que  a  inten¢ao  6  nos  restaurantes  as  pessoas  s6  tern  informa€ao  sobre  os  pre€os

cobrados   depois   que   entrain   no   estabelecimento,   e   que   a   inten€ao   6   evitar   possiveis

constrangimentos aqueles que eventualmente  nao possam  arcar com cobran€as.

11.        DAFUNDAMENTACAO

1.               0  art.  30,  inciso  I,  da  Constituicao  Federal  autoriza  o  Municipio

legislar sobre assuntos de  interesse  local.

2.               A  mat6ria  elencada  no  presente  PLL  n5o  se  encontra  no  rol  do

art. 40 da  Lei Organica do  Municipio -LOM,  nao sendo de iniciativa exclusiva do  Prefeito

3.         A   inten¢ao   legislativa   vai   a

relacionadas ao direito do consumidor.
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4.         Pctrtanto,  nao  vislumbramos  quaisquer  vfcios  impeditivos  para  a

sua  regular tramita€ao  legislativa.

nl.      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

jmpedimentos  para  tramita¢ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esta apto  a  ser

apreciado  pelos Nobres Vereadores.

2.         Para  aprovacao  do  presente  PLL 6  necessario a  voto  favoravel  da

maioria simples dos membros da Camara, em turno dnico de discussao e vota€ao.

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

Constitui¢ao e Justi¢a  e b) Seguran¢a,  Direitos Humanos e Cidadania.

4.         Este6o parecer,  opinativoe  naovinculante.

5.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

WAGNER TAD

rei,14 dejulho de 2022
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