
CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Referente: PLE n° 025/2022  -  Proj.eto de Lei  do Executivo.

Autoria do projeto:  Prefeito  Municipal kafas Jos6 de Santana.

Assunto do projeto: Altera a  Lei 4418, de 27 de dezembro de 2000.

PARECER N°  189.1 /2022/SAJ/RRV
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Munjc'pei

de jaenei

Ementa:   Projeto  de   Lei   Municipal.   Altera   a   Lei

4418/2000.  Remunera¢ao  do  Conselho  Tutelar.

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

LOM.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

qual   se  alterar  a   lei   que   regulamenta   a   remunera€ao   dos   membros  do   Conselho

Tutelar do Munic(pio de Jacarei.

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

informa   q_ue  f   inten€ao   6  conceder  auxilio   alimenta€ao   e   auxflio   refei€ao   para   os

membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Crian€a e do Adolescente de Jacarei.

3.       A  proposta  teria  como  objetivo  valorizar  o  agente  em  sua

atividade  pdblica,  al6m  de  estimular  a  presta¢ao  de  servi€os  com  mais  qualidade  e

eficiencia.
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11.       DA FUNDAMENTACAO

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

Municfpio a  legislar sobre assuntos de interesse local.

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

incisos 11  e  Ill,  disp6e  que:  "Art. 40  Sao  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que

disponham   sobre:  11     -    servidores   pdblicos,  seu   regime  juridico,   provimento  de

cargos,   estabilidade,   aposentadoria  e  vencimentos;  Ill    -    cria€ao,   estrutura€ao  e

atribuic6es     das     Secretarias     ou     departamentos     equivalentes     e     6rg5os     da

Administracao Pdblica;".

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

defender os interesses do  Municipio:

Artigo  60 -  Ao  Prefeito,  como  chefe  da  administra€5o,  compete

dar  cumprimento  as  deliberac6es  da  Camara,  dirigir,  fiscalizar  e

defender  os   interesses   do   Municipio,   bern  coma   adotar,   de

acordo  com  a  lei,  todas  as  medidas  administrativas  de  utilidade

pdblica, sem exceder as verbas or€ament6rias.

4.        Com     isso,     alisando     todo     o     conteudo     apresentado,

verificamos que a 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  n5o apresenta
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2.       A   propositura  devefa   ser  submetida   as   Comiss6es   de  a)

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

3.        Este 6 o parecer,  opinativo e naovinculante.

4.       Ao setorde proposituras, para  prosseguimento.

Jacarei, 28 de setembro de 2022
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