
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  I)A LIBERDADE

SHCRETARIA  DE  ASSUNTOS JURiDICOS

i -_ __FiiT

LH_
(}amara  Municipal
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Referente: PLL na 065/2022 -  Projeto de Lei do  Legislat.lvo.

Autoria do  projeto: Vereador Dudi.

Assunto  do  projeto:  Imp6e  aos  condomfnios  residenciais  e  comerciais   no   ambito  do   Municipio  de

Jacarei a obrigatoriedade de comunicar aos 6rgaos de seguran¢a ptiblica quando  houver em seu interior

a   ocorrencia   ou   indicios   de   epis6dios   de   violencia   dom6stica   e   familiar   contra   mulheres,   crian¢as,

adolescentes ou  idosos.

PARECER N° 213.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto  de   Lei   Municipal.  Comunicacao  de

violencia    dom6stica.   Art.    30,    inciso    11,    da    CF/88.

Competencia      Suplementar      do      Municipio.      Lei

Estadual  n°  17.406/2021.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de   Proj.eto  de   Lei,   de  autoria  do  Vereador  Dudi,

pelo  qual  se  objetiva  impor  aos  condominios  residenciais  e  comerciais  no  ambito  do

Municipio de Jacarei a  obrigatoriedade de comunicar aos 6rgaos de seguran€a  pdblica

quando  houver  em  seu   interior  a   ocorrencia  ou   indicios  de  epis6dios  de  violencia

dom6stica e familiar contra  mulheres, crian€as, adolescentes ou  idosos.

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

informa  que a  inten€ao 6  prevenir e  reduzir o feminicidio  e a  violencia  contra  crian€as,

adolescentes e idosos.
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n.       DAFUNDAMENTACAO

1.        A Constituicao  Federal,  em  seu  artigo  30,  inciso ll,  disciplina

que  e  competencia  do  Munic(pio  suplementar  a  legislacao  federal  e  estadual,  no  que

couber.

2.        A  Lei   Federal   n°  11.340/2006    -Lei   Maria  da  Penha,  a   Lei

Federal   n°  8.069/1990  -   Estatuto   da   Crian€a   e  do  Adolescente,   e  a   Lei   Federal   n°

10.741/2003   -Estatuto  do  ldoso,   disciplinam  a   mat6ria  em  termos  gerais,.  ja  a   Lei

Estadual  n°  17.406/2021   preceitua  espeficicamente  a  mat6ria  ora  tratada,  permitindo

ao  Municipio  disciplina-la  em  termos  mais  especificos,  pela  compet6ncia  suplementar

constitucional supramencionada.

3.        Ressaltamos  que  ao  Municfpio  cabe  dispor  sobre  a  materia

de forma  especificada.

4.         Sugerimos,  com  a  devida  venia,  que  seja  retirado  o  art.  2°

da  presente  propositura,  atrav6s de  emenda,  remunerando-se  o  art.  3°,  que  passara  a

ser o art. 20.

5.        Referida   supressao   se   faz   necessaria   para   que   nao   haja

ofensa ao  Princfpio Constitucional da Separa€ao dos  Poderes (Art. 2° da CF/88 e art.  5°

da Constitui€ao  Estadual).

6.       Portanto,   ap6s   a   analise   dos   termos   do   projeto,    nao

vislumbramos  irregularidades formais  e  materiais  que  comprometem  sua  legalidade  e

tramite€ao,  mas  sugerimos  que  seja  observado  o  apontamento  acima  transcrito,  para

que a presente PLL nao apresente qualquer ofensa constitucional.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Jurfdicos  a  manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  q a   mesma   n5o
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apresenta  impedimento  para  tramita€ao,  devendo  apenas  ser  observado  a  acima

sugerido,  motivo pelo qual entendemos que o projeto esta apto a ser apreciado  pelos

Nobres Vereadores.

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

Constituicao e Justi€a,. e b) Seguran¢a,  Direitos  Humanos e Gdadania.

3.        Para   aprova¢ao   do   presente    PLL   6    necessario   o   voto

favofavel da  maioria  simples dos  membros da  Camara,  em turno  dnico de discuss5o e

votacao.

4.        Este 6 o  parecer, opinativo e naovinculante.

Jacarei, 20 de outubro de 2022

RENATA R%S VIEIRA
CONSULTORJURIDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 235.902

ACOLHO  o  parecer,  por  seus  pr6prios  fundamentos,

inclusive  no  que tange a  sugestao  proposta  no  item  11,

Seto.`  `1e  Propos``ftiiras.  L`ai`a  cci`tii`uiap

w               i`A                 CAR        anQ
ARlo`-l)lp`EIORjJRIDICC}
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