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PLL N° 69/2022 -PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Dispõe   sobre   a   suspensão   da   contagem   dos   prazos   em   sede   de
processos     administrativos,     processos     administrativos     disciplinares,
sindicâncias  e  inquéritos  que  correm  perante  a  Administração  Pública
Direta,    lndireta   e   Poder   Legjslativo   Municipal,   em   conformidade   ao
disposto no ariigo 220, "caput", do Código de Processo Civil Brasileiro.

AUTORIA: Vereador Luís Flávio (Flavinho)

CONCLUSÃO:           (X5 Encaminharao plenário.                      (    ) Arquivar.

RELATORIO E VOTO:

Nos  termos  regimentais,  tendo  a  propositura  discriminada  em  epigrafe

sido   remetida   para  avaliação  da   Comissão   Pemanente  de  CONSTITUIÇÃO   E

JUSTIÇA 1€CJ, a Relatora Ver. Maria Amélia se manffesta confome abaixo:

Justificativa:  0 presente parecer tem por objeto o Projeto de Lei do Legislatjvo n° 69,

de  2022,  que  dispõe  sobre  a  suspensão  da  contagem  dos  prazos  em  sede  de

processos  administrativos,   processos  administrativos  disciplinares,   sindicâncias  e
inquéritos  que  correm   perante  a  Adminjstração   Pública   Direta,   lndireta  e  Poder

Legislativo   Municipal,   em   conformidade   ao   disposto   no   artjgo   220,   "caput",   do

Código de Processo Civil Brasileiro.

Na    sequência    do    processo    legislativo,    após    receber   parecer
favorável  da  Consultoria  Jurídica  desta  Casa,  a  propositura  é  apresentada  a  esta
Comissão de Constituição e Justiça a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos

constitucional,    legal    e   jurídico,    conforme    previsto    no    Regimento    lnterno   do

Legislativo.

Verificamos que  o  autor justifica que o teor de que trata a  matéria "

está  abarcada  pela  Caria  Magna  em  seu  artigo  30,1   e  11,   haja  vista  ter  como
objetivo garantir direito às férias aos advogados que  residem  e atuam  no município

de  Jacareí,  bem  como,  busca  suplementar  a  legislação  processual  civil  que  não

alcança os processos administrativos".
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Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação
do Projeto de Lei do Legislativo, de 2022.

Câmara Municipal de Jacareí, `€3  de novembro de 2022.

FtATIFICACÃO E VOTO:

Por  concordarmos  com  o   relatado,   na  mesma  data,   subscrevemos  o  presente
documen tornando-o Parecer da Comissão.

w,L^ü,
r. SôNIA PA'TAS A AMIZADE

Presidente CCJ
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