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DECRETONO1.686 DE 30 DE SETEMBRO DE 2002

JAIR VALENTE FERNANDES Prefeito Municipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições iegals,

Considerando que a Câmara Municipal ingressou com Projeto de
lei nO 02/02 do legislativo, versando sobre Assédio Moral na Prefeitura
Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata.

Considerando que referido Projeto foi analisado pela Secretaria
de Assuntos Jurídicos, sendo caracterizado como inconstitucional por vício
de iniciativa.

Considerando que ainda, referido Projeto foi vetado pelo Senhor
Prefeito Municipal, conforme Ofício nO409/2002, com fulcro no Artigo 39
- Inciso Il, que dispõe que as matérias que dizem respeito à assuntos
referentes ao servidor público são de iniciativa exclusiva do Prefeito
Municipal.

Considerando que a Câmara Municipal entendendo não ser o
caso derrubou o veto do Senhor Prefeito Municipal, conforme Ofício nO
172/02 de 26 de setembro de 2002.

Considerando que com a derrubada do veto a digníssima
Presidente da Câmara Municipal mandou publicar a sobredita lei em jornal
de circulação.

Considerando a divergência jurídica sobre os aspectos legais da
lei, o Senhor Prefeito Municipal:

D E C R E T A:
ARTIGO 1° - Ficam suspensos os efeitos legais da publicação do

autógrafo nO 1522/2002, até solução da divergência jurídica visto o
entendimento da inconstitucionalidade do mesmo .

ARTIGO 2° - A Secretaria de Assuntos Jurídicos deverá no prazo
máximo de 90 (noventa) dias argüir a inconstitucionalidade da lei no
Tribunal competente.

ARTIGO 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estâ 'a Hidromineral de Águas da Prata,
aos trinta dias do mês de setembro .dois mi .
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