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COMISSÃO PERMANENTE DE
Constituição, jUSTIÇA E REDAÇÃO.

QEFERÉNCIAP
PARECER Nº___ªifz_____PRO ETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12 19 - PREFEITO MUNICIPAL -ALTERA A REDAÇÃO Do INCISO lX DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTARNº 2812, DE 27 DE ABRIL DE 2017, QUE lNSTlTUlU O CONSELHOMUNICIPAL DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr. PrefeitoMunicipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único Objetol — altera aredação do inciso IX, do art. 39, da Lei Complementar nº 2812, de 27 deabril de 2017, que institui O Conselho Municipal de Esportes de RibeirãoPreto. *

Foi vazado em correto, vernáculo, contendo os atributosindispensáveis a Si (inovação, generalidade, asbtratividade, Imperatividade ecoercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência, havendorevogação expressa e genérica no art. 39), com 02 (dois) artigos e 04 (quatro)laudas, incluindo justificativaª.
Enquadra-se na competência do Município para legislar sobreassuntos de interesse local (art. 30, inc. I, da CR), é pertinente à LeiComplementar (inc. VIII, do 519, do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativaexclusiva dO Alcaide (art.71, XVIII, "a" da LOMRP).
Nos termos da justificativa da projeção, é dever institucional doProcurador do Município promover a defesa do interesse público municipal(art. 28 da Lei Complementar nº 826, de 1999 e art. 81 da Lei Orgânica),incluindo impugnar e/ou requererjudicialmente ou administrativamente aanulaçãode uma decisão emitida por um determinado Conselho Municipal.
Assim sendo, na alteração alçada à composição de indigitadoConselho paritário, donde consta, no inciso IX, dO art. 3ª, a representaçãopor "01 (um) representante da Secretaria dos Negócios jurídicos" constará”01 (um) representante da Secretaria Municipal da Casa Civil".
Noutro giro, a matéria não Iesa o estatuído no art. 195 da CartaMagna, nO art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 daConstituição Bandeiranteª.

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regimentalidade,juridicidadee técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSAO E FAVORAVEL ao projeto de lei complementar em análise,
' Inc. I, do art. 7º, da LC 95/98.
2 Art. 112 do RICMRP.
ª TJSP: ADI nº2083683-08.20l7.8.26.0000 e ADI nº 2160527—96.20l78.26.0000.
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pugnando-se que seja votada pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis
(art. 36, do RiCMRP).

Sala das Comissões, 16 de março de 2019.

ISAAC ANTUNES
Presidente
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