
Estado de Sao Paulo

GABINETE VEREADOR JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA

PROJETO DE LEI N° 39 DE 09 DE ABRIL DE 2021

"Reconhece a atividade fisica e 
exercicio fisico como essenciais para a 
populagao do Municipio de Cajamar”.

Art. 1° Fica reconhecida no Municipio de Cajamar a pratica da atividade 
fisica e do exercicio fisico como essenciais para a populagao, podendo ser 
realizados em estabelecimentos prestadores de servigos destinados a essa 

finalidade, bem como em espagos publicos.

Art. 2° Cabera ao Poder Executivo estabelecer normas sanitarias e 

protocolos a serem seguidos.

Art. 3° As despesas com a execugao desta lei correrao por conta de 

dotagoes proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 

disposigoes em contrario.

Plenario Ver Waldomiro dos Santos, 09 de Abril de 2021.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE VEREADOR JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA

JUSTIFICATIVA

Se faz justificavel a promulgate do supramencionado, em razao da fase 
atual da Pandemia Covid-19 no estado de Sao Paulo, que nao ve como essencial 
a pratica de exercicios fisico em locals publicos e privados.

A partir da promulgagao desta, dar-se-a a , . .
destinados exclusivamente para a pratica de atividades e exercicios fisicos.

O Legislative do Municipio de Cajamar 
pioneiro nesta proposta, mas contribui para que a 
outros municipios onde a pratica de atividades e 
manifestada como essencial.

reabertura de locais que sao

adotando tal medida, nao sera 
Cidade de Cajamar perfile-se a 

exercicios fisicos ja e

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 09 de abril de 2.021.
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Oficio n° 69 - GP

Cajamar, 19 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 33/2020 a 39/2021; Projeto de Lei Complementar n° 02/2021 e Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2021.

Lembramos que a Comissao de Transporte tambem devera exarar
Parecer no Projeto de Lei n° 33/2021.

Sem outro motivo, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

SAULO ANDI ODRIGUES
Presfden
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Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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Oflcio n° 69 - GP

Cajamar, 19 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interne, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 33/2020 a 39/2021; Projeto de Lei Complementar n° 02/2021 e Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2021.

Lembramos que a Comissao de Transporte tambem devera exarar
Parecer no Projeto de Lei n° 33/2021.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideraqao.

SAULO AND IGUES

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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PARECER N° 61/2021

Ref: Projeto de Lei n° 39 de 17 de fevereiro de 2021.

presente protocolado de Projeto de Lei que “reconhece a 

atividade fisica e exercicio fisico como essentials para a populagao do Mumcipio 

de Cajamar”.

Trata o

. Oliveira SilvaA propositura e de autoria dos vereadores Jefferson R 

e Izelda G Carnauba Cintra e vem acompanhado de justificativa.

E o relatorio.

PARECER

A materia tratada no Projeto em analise e de competencia municipal
no conceito de interesse local, aludido pela artigo 30, inciso I, da

, uma

vez que se msere 
Constitute Federal1, e artigo 9°, caput2, da Lei Organica Municipal.

Assim, quanto a competencia, nao ha qualquer vicio.

- o iA
1 Constitute Federal
Art. 30 Compete aos Municipios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

VjA
2 Lei Organica Municipal • , ^

Art. 9. Ao Municipio compete, prover tudo quanto respeito ao interpf 
populate, cabendo-lhe privativamente, dentre outras atnbuiQOes

legais e constitucionais, as seguintes:

ise de

sua

y
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No entanto, o Projeto de Lei em questao invade a reserva legal de 

atribui96es de Chefe do Poder Executive, violando o principio da separate dos poderes.

Os artigos 5°, caput, §§ 1° e 2°, 47, II, XIV, XVIII e 119, da Constitute 

do Estado, aplicaveis aos Municlpios por for9a do art. 144 da mesma Carta asstm

dispoem:
Art. 5° Sao Poderes do Estado, independentes e harmonicos entre si, o 
Legislative, o Executive e o Judicidrio.

§ 1° - E vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuiqdes.
$ 2° - O cidaddo, invest ido na funqao de um dos Poderes, nao poder a 
exercer a de outre, salvo as exceqdes previstas nesta Constituiqdo.

Governador, alem de outrasArtigo 47 - Compete privativamente 
atribuiqdes previstas nesta Constituiqdo:

ao

(...)
auxllio dos Secretaries de Estado, a direqdo superior daII - exercer, com o 

administraqdo estadual;

(...)
limites da competenciaXIV - praticar os demais atos de administraqdo, 

do Executive;
nos

(...)
- emiar a Assembled Legislative! projeto de lei sabre o regime de 

concessdo ou permissdo de serviqos publicos .
XVIII

Art 119 Os serviqos concedidos ou permitidos ficardo sempre sujeitos d 
regulamentaqdo e fiscal izaqdo do Poder Publico e poder do ser re tornados 
quando new atendam satisfatoriamente aos seus fins ou as condiqoes do 

contrato.

autonomia politico, legislativa,Art 144. Os Municipios, com _ .
administrative e financeira se auto-organizardo por Lei Orgamca 
atendidos os principios estabelecidos na Constituiqao Federal e nesta
Constituiqdo.
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Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles discorre:
Camara elabora"Em suafungdo normal e predominante sobre as demais, a 

leis, isto e, normas abstratas, gerais e obrigatorias de conduta. Esta a sua 
funfdo especifwa, bem diferenciada da do Execulivo, que e a de praticar

e convem se repita cine oconcretos de administragdo. Jd dissemos 
Legislativo prove 'in genere', o Execulivo In specie': a Camara edm 

prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Dai
concretamente nas atividades

atos

normas gerais, o
new ser permitido a Camara intervir direta e 
reservadas ao Execulivo, que pedem provisoes administrativas especiais 

ordens, proibigdes, concessoes, permissoes, nomeagoes, 
entendimentos verbais ou escrilos com os

e tudo o

manifestadas
pagamentos, recebimentos,
interessados, contratos, realizagoes materials da Administragao 
mais que se traduzir em atos ou medidas de execugdo governamenta. 
ferifei Direito Municipal Brasileiro 2013 17“ ed. Ed. Malheiros Cap. XI 1.2.

em

p. 631).
Ives Gandra Martins, referindo-se aos atos tipicos de administrate, ensina

que:
, poder Execulivo melhor visao do que o 

gerindo. A administragdo da coisa publica,
"sobre tais materias tern o
Legislativo, por as estar , 
poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo new tern, e out or gar a
este Poder o direito de apresentar os projetos que desejasse sena qferecer- 
Ihe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a 
especialidade ” (Comentarios a Constituipao do Brasil, 4° vol. Tomo I, 3a 

ed, atualizada, Sao Paulo, Saraiva, 2002).

ndo

sua mawr

de administragao impede a ingerencia 

normativa do Poder Legislativo em materias sujeitas a exclusiva competencia

administrativa do Poder Executive.
A especificagao das atividades consideradas 

reservada a exclusiva competencia administrativa do Poder Executive. Tanto e 

relativamente a pandemia do Covid-19, o Municipio editou varies Decretos, 
Lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela

O principio da reserva

essenciais e materia

que
com fundamento na
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14.035 de 11 de agosto de 2020, disciplinando as medidas especificas a

enfrentamento do Covid-19.serem aplicadas no Municipio, relativas ao
Diante do exposto opino pela inconstitucionalidade do

devolvido ao seu autorpresente Projeto de Lei, devendo o 
conforme determinado pelo artigo 21, inciso II, alinea “e”, da Resolugao 

n.213 de 14 de dezembro de 2006 (Regimento Interne da Camara)

mesmo ser

E o parecer, s.m.j.

Cajamar, 29 de abril de 2021.
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