
PARECER CONJUNTO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO FINAL 
 
Proposição analisada: Projeto de Lei Complementar nº 02/2019, de 18 de março de 2019. 

 
Assunto:“Dispõe sobre a alteração da letra “d”, do inciso II, do Artigo 6º da Lei 
Complementar nº 079/2019 de 08 de Janeiro 2019, da Prefeitura Municipal de Novais, e dá 
Outras Providencias”. 
 
 Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezenove, a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, composta pelos Nobres Vereadores abaixo firmados, reuniram-se 
na sala de reunião da Câmara Municipal de Novais, para análise do Projeto de Lei 
Complementar nº 02/2019, de 18 de março de 2019, que dispõe sobre a alteração da letra 
“d”, do inciso II, do Artigo 6º da Lei Complementar nº 079/2019 de 08 de Janeiro 2019, da 
Prefeitura Municipal de Novais, e dá Outras Providencias, alterando as atribuições do cargo 
de encarregado de tributação. 

Após amplo debate, deliberou-se e os membros decidiram que a proposição atende 
ao que dispõe a legislação, sendo pertinente e constitucional, motivo pelo qual, por 
unanimidade, recebeu parecer favorável. 

Deixou-se consignado que, tendo em vista as peculiaridades deste projeto, 
considerou-se que o mesmo está em conformidade com a legislação que trata do assunto. 

Considerando tudo o que foi dito, fica consignado que o Projeto de Lei 
Complementar nº 02/2019, de 18 de março de 2019, encontra-se apto para ser levado para 
discussão e votação pelo plenário desta Casa de Leis. 

Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a 
Presidência desta Casa para demais providências cabíveis. 
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PARECER JURÍDICO 
Assunto: Projeto de Lei  Co mplementar  nº 02/201 9, d e 1 8 de março  d e 
201 9.  
 
Iniciat iva:  Pr ef eito Municipal  
 
Síntese: “Disp õe sobre a a lteração da letr a  “d”, d o inciso  II ,  do Artigo 6º 
da Lei Comp lementar  nº 079/2019 de 08 d e Janeiro 201 9, da Pref ei tura 
Mun icip al de Novais,  e dá Outras Pro videnc ias”.  
 
Do parecer: O referido Projeto de Lei Complementar encontra -se 

formalmente correto, sem vício de iniciat iva ou proposição, o  texto legal do 

projeto encontra-se coerente com a proposta, escr ito de forma clara e 

compreensível, adequado ao que dispõe a Lei Complementar n. 95/98,  

cabendo ao douto Plenár io a análise de  conveniência polí t ica de sua 

aprovação.  

Como bem consignado na just if icat iva do projeto, a  adequação das 

atribuições do cargo de Encarregado de Tributação, visa atual izar a redação 

anterior, permit indo um sis tema organizacional na área administrat iva mais  

eficaz, de forma a melhor a t ingir os  seus objet ivos e at ender 

adequadamente o s etor  t ributário do município.  

Assim,  analis ando juridicamente o projeto,  vemos que est e s e 

encontra revest ido de legal idade estando em plena consonância com o 

sis tema jurídico const itucional Pátrio , estando, tecnicamente apto para ser 

levado a plenário.  

Por t odo o exposto t emos  que o projeto revest e de legalidade,  

podendo à critério desta Colenda Casa de Lei, ser dado o andamento 

regimental pert inente.  

S.M.J .  Este é o parecer.   
 

Câmara Municipal de Novais  -  S P, 19 d e março  de 2019.  
 

Emerson Le andro C orreia Pontes  
Assessoria Jurídica  


