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A propositura em apreciação, de iniciativa do autor acima
especificado, foi analisada por esta Comissão nos termos legais e regimentais.

NO que tange a iniciativa, observamos que assim como
entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a propositura
encontra—se regular, na medida em que O objeto legislado, está de acordo com a Lei
Orgânica do Município e não encontra-se no rol taxativo de matérias reservadas à
iniciativa legislativa do Chefe dO Poder Executivo, nos termos do que dispõe a
Constituição Estadual:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE —

(...) Inocorrência de Vício de iniciativa do projeto de lei
deflagrado pelo Legislativo Municipal, haja vista que a
norma editada não regula matéria estritamente
administrativa, afeta ao Chefe do Poder Executivo,
delimitada pelos artigos 24, ê2º, 47, incisos XVII e
XVIII, 166 e 174 da CE, aplicáveis ao ente municipal, por
expressa imposição da norma contida no artigo 144
daquela mesma Carta — (...) Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente. ADI nº
0082191-54.2013.8.26.0000, Relator Des. Paulo Dimas
Mascaretti; Data do julgamento: 21/08/2013; Data de
registro: 26/08/2013.

Ademais, esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e
Redação, nO âmbito de suas atribuições estabelecidas nO artigo 72 e seguintes dO
Regimento Interno (Resolução n. 174/2015) analisou a matéria sob O aspecto da
constitucionalidade e legalidade bem como em relação às responsabilidades que serão
acarretadas ao Erário Municipal.
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O Projeto está adequado com a LOM (art. 8º, “a”, I), não se
verificando, e quanto às demais questões seu teor encontra-se dentro das normas legais
pertinentes. Após análise e discussão da propositura, nos termos do Regimento Interno,
opina FAVORAVELMENTEao encaminhamento da presente propositura ao Egrégio
Plenário para votação.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2019.
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