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Proc. n.° 4549/2018 
PL n° 165/2018 
Ver11. Dulce Rita 
Emenda n° 01

“Autoriza o Poder Publico municipal a criar o 
Cadastro Único das pessoas com transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA) no município 
de São José dos Campos e dá outras 
providências.”

Trata-se de emenda supressiva ao projeto de lei, de autona da Ilustre Vereadora 
Dulce Rita, que objetiva autorizar o Poder Executivo a realizar um cadastro único das pessoas com 
Transtorno do Espectro do Autismo (T EA) no Município de São José dos Campos.

Ressalte-se, a princípio, que essa Assessoria Jurídica manifestou nos autos, parecer 
n° 7.664, no sentido de que a matéria se encontra na órbita da chamada merra cLi administração, 
competência própria de administração e gestão, razão pela qual a iniciativa legislativa para dispor 
sobre o assunto seria privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos expostos nos artigos 47, 
incisos II, XI, e XIV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo e nos artigos 65, incisos IV e 
V, e 93, da Lei Orgânica do Município.

A emenda apresentada, conforme se nota, não altera substancialmente o teor da 
proposta, uma vez que visa apenas suprimir o art. 2o que estabelece prazo para o Chefe do Poder 
Executivo regulamentar a norma.

De tal sorte, a emenda em epígrafe não possui o condão de alterar a conclusão 
exposta no parecer atinente à propositura no sentido de que o projeto “/ verticalmente incompatível com 
a Constituição do Estado de São Paulo, especialmente com os seus artigos 5.°, 25. 47, II, XIV e XIX, a, e 144 ”, 
e contrária ã previsão contida nos artigos 65 e 139 da Lee Orgânica do Município

Nestes termos, reitera-se que o projeto em epígrafe não reúne condições, sob o 
aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa Legislativa.

E o parecer.

São José dos Campos, 30 de janeiro de 2019.

Thiago Joel de Almeida 
Assessor J urídico
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Assessora |urídica

Sérgio Rimrdo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica
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