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PARECER REFERENTE Às EMENDA N.º 01 a 03 AO PROCESSO N.º 7552/2020  

 

Por efeito, nos termos do artigo 33 do Regimento Interno, vem à apreciação 

desta Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, o processo n.º 7552/2020, 

Projeto de Lei n.º 7552/2020, que "Dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal 

de Recursos e dá outras providências." 

 

Nestes termos, caberá ao Município, ancorado no poder normativo que lhe foi 

conferido pelo art. 30 da Constituição da República, dispor sobre a organização dos 

serviços públicos que serão executados no âmbito de seu território, a estruturação de 

seus órgãos e as respectivas atribuições, devendo, contudo, observar os regramentos 

que estão contidos nos artigos 37, 39, 40 e 61, §1º, II, “a” e “b”, e 169, I, todos 

dispositivos da referida Carta, e, ainda, as disposições que foram estabelecidas na 

Constituição de seu Estado.  

 

A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, realça a competência do 

Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a instituição de órgãos da administração e 

suas atribuições, bem como para estabelecer demais normas que envolvam a 

organização administrativa. 
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Na Lei Orgânica do Município também está prevista, como atribuição do Poder 

Executivo, a competência para dispor sobre organização administrativa, criação, 

estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. 

 

A Junta Municipal de Recursos – JMR, consoante se verifica do exposto no art. 

38 do projeto, foi instituída pela Lei nº 2.141, de 23 de fevereiro de 1979, que, 

posteriormente, foi revogada pela Lei nº 3.080, de 17 de dezembro de 1985.  

 

A Lei nº 3.080, de 1985, ressalte-se, sofreu diversas alterações em seu texto, 

sendo que as últimas modificações foram realizadas pela Lei nº 10.090, de 27 de março 

de 2020, e pela Lei nº 10.131, de 19 de junho de 2020.  

 

Percebe-se, in casu, que a proposta em tela não altera substancialmente as 

atribuições da Junta Municipal de Recursos – JMR que estão previstas no art. 3º da Lei 

nº 3080/1985, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.090/2020, notadamente 

por tratarse de modificações redacionais que não implicam na ampliação ou redução 

da competência atualmente vigente (art. 2º). 

 

Entretanto, o ato normativo de regulamentação não poderá exorbitar os limites 

do poder regulamentar ou da delegação legislativa, conforme preceitua o art. 49, inciso 

V, da Constituição da República, que atribuiu ao Poder Legislativo a competência para 

sustar os atos que ultrapassem os limites da delegação constante na lei. 

 

Ex positis, à luz do artigo 55 do RI desta Edilidade e, quanto ao mérito de 

competência desta Comissão analisar, s.m.j., e respeitados eventuais entendimentos 

pontuais e dissonantes, entende-se que o Projeto apresentado, bem como as 

respectivas emendas apresentadas devem ser apreciados pelo Plenário, cuja decisão 

mostrar-se-à Magna e Soberana. 
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