
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLE  n° 025/2022  -  Projeto de Lei do  Executivo

Autoria do projeto:  Prefeito Municipal kaias Jos6 de Santana.

Assunto  do  projeto:  Altera  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria  de  lnfraestrutura   Municipal  e  da

outras providencias

PARECER N° 225.1 /2022/SAI/WTBM

Ementa:    Projeto    de    Lei    Municipal.    Altera€ao    da

estru tu ra        ad mi njsti.ativa        da        Sec reta ria        d e

lnfraestrutura.    Art.    30,    I,    CF.    Art.    40,    Ill,     LOM.

Possibilidade.

I,        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Proj.eto   de    Lei,   de   autoria   do   Sr.   Prefeito

Municipal  de Jacarei,  pelo qual  se  busca  alterar a  estrutura administrativa  da  Secretaria

de Infraestrutu ra.

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

informa  que  a  inten€ao  6  promover  maior  eficiencia  do  servi€o  pdblico  no  que  tange

as necessidades de drenagem de nosso Municipio.

3.       0  autor  ainda  descreve  as  altera€6es  propostas,  e  salienta

que   a   propositura   atende   aos   ditames   da   Lei   Complementar   n°   101/2000   e   os

preceitos da responsabilidade fiscal.

inanceiro,
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11.       DA FUNDAMENTA¢AO

[eLJ
Camara  Mijnir,I

de Jacarei

1.        A  Constituicao  Federal,  em   seu   artigo  30,  inciso  I,  disp6e

que 6 competencia  dos Municfpios "legislar sobre assuntos de interesse  local''.

2.        Ja  a  Lei  organica  do  Municipio  (Lei  2761/90),  em  seu  artigo

40,Ill,  estabelece  que  6  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  a  cria€ao  de  leis  que  tratem

sobre    "cria€ao,    estrutura€ao    e    atribui€6es    das    Secretarias    ou    departamentos

equivalentes e 6rgaos da Administra¢ao  Pdblica".

3.       Assim,   temos  que  o  assunto   da   presente   proposta   6   de

interesse  do  Municipio  de  Jacarei,  e  que  o  Chefe  do  Executivo  tern  a  competencia

exclusiva  para  prop6-la.

4.        Ap6s  a  analise  dos  termos  do  projeto,  n5o  vislumbramos

irregularidades que comprometam sua  legalidade e constitucionalidade.

Ill.      DA CONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos  a   manifestacao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  j.ulgamos  que  a   mesma   nao

apresenta qualquer impedimento para tramitacao no que tange a iniciativa e requisitos

juridicos,  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)

Constitui€5o e Justica; e b)  Finan€as e Orcamento; c) Obras, Servi€os e Urbanismo.

3.        Para  aprova¢ao  6  necessario  do  voto  favofavel  da  maioria
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5.       Ao setorde proposituras, para  prosseguimento.

\
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e novembro de 2022
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