
CAMARA  MUNICIPAL  DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, n° 1311, Centro / CEP:   62.540-000  -Amontada ~ CE

CNPJ N° 06.582.555/0001-75 / CGF N° 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Homepage:www.ca.maraaamontaL±aLcezgov.br
E-mail:§peLamonfada@gmLajjfgm

-JL.1L= =-                          _ _                                                   _

COMISSA0 DE JUSTICA E REDACAO

CiMARA   MUNICIPAL   f}E

AMONTADA

PARECER N° 105/2022

PARECER DA  COMISSAO  DE  JUSTICA  E  REDACAO,  SOBRE  0
PROJETO  DE  LEI  N°  052/2022  DE  AUTORIA  DO  VIREADOR
KILDARE GODINHO FREIRE.

I - Relat6rio:
0 Projeto de Lei de n° 052/2022, proposto pelo Vereador Kildare Godinho Freire, objetiva

determinar  que  todos  os  hospitais,   clinicas,   postos  de   satide  e  afins,   pbblicos  e  privados,
localizados no Municipio de Amontada adquiram macas e cadeiras de rodas dimensionadas para
obesos, e da outras providencias.

0 Projeto foi protocolado nesta Casa Legislativa em 02  de  setembro  de 2022,  ap6s  sua
leitura na 24a Sessao Ordindria, ficou apto ao recebimento de emendas.

Seguindo  os  tramites  regimentais,  foi  encaminhado  a  esta  Comissao  para  analise  dos
aspecto9 afetados.

E o relat6rio.

11 - Fundamentacao:
0 projeto de lei em enfoque esta redigido em termos claros, objetivos e concisos, em lingua

nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito por seu autor, al6m de trazer o assunto
sucintamente registrado em ementa, tudo na conformidade do disposto no Regimento Intemo da
Camara Municipal e a boa t6cnica redacional.

Observa-se  que  o  autor  articulou justificativa  escrita,  atendendo  ao  disposto  na  norma
regimental.

A distribuicao do texto tamb6m esta dentro dos padr6es exigid'os pela tecnica legislativa,
cumpridos os requisitos de admissibilidade.

A  mat6ria  veiculada  neste  Projeto  de  Lei  se  adequada  perfeitamente  aos  principios  de
Compet€ncia  Legislativa  assegurados  ao  Municipio  e  insculpidos  no  artigo  30,  inciso  I  da
Constituigao Federal e nao conflita com a Compet6ncia Privativa da Uniao Federal, nos termos do
artigo 22 da Constituicao Federal, e tamb6m nao conflita com a Compet6ncia Concorrente entre a
Uniao Federal, Estados e Distrito Federal, conforme o artigo 24 da Constituicao Federal.

0  projeto  pode  prosseguir  em  tramitacao,  haja  vista  que  elaborado  no  exercicio  da
compet6ncia legislativa desta casa, consoante o disposto art. 30, incisos I da Constituigao Federal,
ja que compete aos Municipios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com id6ntica
redagao no artigo 18, inciso I, da Lei Organica Municipal.

Por interesse local entende-se:

"toqos os assuntos qo Mwicipio, mesmo em que ele nqo fosse

o  cknico  interessado,  desde  que  seja  o  principal.  E  a  sua
predomindncia; tudo que repercute direta e imediatamente na
vida municipal 6 de interesse locap' . (CAJS:TRIO Ios6EN.[ho de,
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z.72 Direito Municipal Positivo,  4.  ed.,  Editora Del Rey,  Belo
Horizonte,1999, p. 49).

Corroborando  o  alegado,  os  ensinamentos  do  mestre  Hely  Lopes  Meirelles,  j#  Direito
Municipal Brasileiro,13a edicao, Malheiros, pagina 587:

``Vale  ressaltar  que  essa  competencia  de  Murticipio  para
legislar  'sobre  assunlos  de  inleresse  local'  bern como  a de
' suplemehiar a legislapdo federal e estadual no que couber '-

ou  seja,  em assuntos  em  que predomine  o interesse  local -
ampliam sigl'tificativamente a atuagdo legislativa da Cdmara
de Vereadores.
/.J
Leis de iniciativa da Cdmara, ou mctis propriamente, de seus
vereadores  sdo  todas  as  que  a  lei  orgivnica municipal  ndo
reserva, expressa e privativamente, a iniciativa do profeito. As
leis   orgdwicas   municipdis   devem   reprodrzir,   dentre   as
mat6rias previstas nos arts.  61,  §1° e  165  da CF,  as que  se
inserem no dmbito da competencia municipal.  Sdo, pots, de
ihiciativa  exclusiva  do  profeito,  como  Chefe  do  Executivo
local,  os  projetos  de  lei  que  disponham  sobre  a  criapdo,
estruturapdo e ainbuig6es das secrctarias, 6rgdos e erites da
Administraptio Pitblica Municipal,.  matdia de organiac€6o
admindstrativa  e  planeiunerito  de  execu€Go   de  obras   e
servicos ptiblicos;  criapdo de cargos, fiun£6es ou  empregos
ptiblicos na Administrapdo direta, autarquia e fiundacional
do Mundc{pio,.  o regime juridico dnico e previdencidrio dos
servidores    municipals,    fimaptio    e    aumeuto    de    sua
remuneracdo; plano plurianual, as diretrizes orgameutdrrias,
o orcan'iento anual e os critdios suplementares e especials.
Os demals projetos competem concorrerttemerite ao prefeito
e a Camera, na f iorma regimental:9 (givfo Trosso).

0 projeto ainda caminha no entendimento da Tese de Repercussao Geral 917 do Supremo
Tribunal Federal que entendeu reafirmagao de sua ju+isprud6ncia no sentido de que nao usurpa a
competencia  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  lei  que,   embora  crie  despesa  para  a
Administrag5o Ptiblica, nao trata da sua estrutura ou da atribuicao de seus 6rgaos nem do regime
juridico de servidores ptiblicos (art.  61,  §  1°,11, a, c e e, da Constituigao Federal).

Quanto ao quorum de votacao, a Camara somente pode deliberar com a presenca da maioria
absoluta dos Vereadores, adotando, 7.# cclso, a votapao nominal e por maioria simples, nos termos
do Regimento Intemo.

Por fim, sendo aprovado, o mesmo sera enviado para o devido aut6grafo e posterior sancao
ou veto do Executivo, tudo conforme os tramites previstos na legislagao municipal.

Ademais, o projeto exposto nao extrapola o limite de autonomia legislativa.
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Ill - Opiniao:
Portanto,  entendemos  que  o Projeto  de Lei  sob  analise  preenche todos os pressupostos

legais e constitucionais vigentes de admissibilidade.
Por isso,  opinamos pela regular tramitagao do Projeto de Projeto de Lei n° 052/2022,  de

autoria do Vereador Kildare Godinho Freire.
i o Parecer.

Amontada -

hL%7ultr7#
Valdenir Marques Chaves

Relator

CE., 22 de setembro de 2022.

IV - Decisao da Comissao de Justi¢a e Redacao.

Analisadas  as  contextualizag6es  e  argumentag6es  do  relator,  a  Comiss5o  de  Justiga  e
Redagao,  segue  o  parecer  do  relator,  manifestando-se  FAVORAVEL  ao  Projeto  de  Lei  n°
052/2022, para que em seguida tenha a continuidade regimental nesta Camara de Vereadores.

Amontada -CE.` 22 de setembro de 2022.

%REinsrTffhasFr££ady44froVI€Valdenir Marques Chaves
Presidente                                                   Relator

( x )  a favor,  pelas conclus6es  do    ( x )  a favor,  pelas  conclus6es  do    ( x ) a favor, pelas conclus6es
parecer.                                                        parecer.                                                        do parecer.

(     )  contra,   pela  reprovagao   do    (     )  contra,   pela  reprovagao   do    (   )contra,pelareprovacaodo
parecer.                                                        parecer.                                                        parecer.


