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LEI  N°  2.209   DE 2 DE MARCO DE 2022.

DISPOE                    SOBRE                    A
REESTRUTURAeAO  DA  juNTA  DE
ANALISE      E      JULGAMENTO      DE
PROCESSOS     DE     FISCALIZACA0
URBANA        DO        MUNIcipIO        DE
SOBRAL, NA FORMA QUE INDICA.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.  1° A Junta  de Analise  e  Julgamento  de  Processos  de  Fiscalizaeao  Urbana  do
Municipio de Sobral tern a atribuigao de instruir e julgar os processos administrativos
oriundos das ae6es de fiscalizagao urbana no Municipio de Sobral.

Pafagrafo  t]nico.  A  Junta  de Analise  e  Julgamento  de  Processos  de  Fiscalizagao
Urbana sera vinculada a Procuradoria Geral do Municipio.

Art.  2°  Para  os  efeitos  desta  Lei,  consideram-se  objetos  da  fiscalizagao  urbana
municipal:
I -Obras e posturas urbanas;
11 -Uso e conservagao das vias ptlblicas, passeios e logradouros;
Ill -Funcionamento de atividades;
IV - Licengas, alvaras, concess6es, autorizae6es e permiss6es;
V - Eventos;
Vl -Ocupagao de propriedades e espagos pdblicos;
Vll -Meio ambiente;
VllI -Limpeza  pdblica;
IX -Vigilancia sanitaria;
X -Transporte urbano e distrital.

Art.  3° A Junta  de Analise  e Julgamento de  Processos  de  Fiscalizagao  Urbana  do
Municlpio de Sobral sera composta de duas instancias:

I  -  Camaras  Tematicas  de  Analise  e  Julgamento  de  Processos,  competentes  para
I.ulgar  em   primeira   instancia  os  processos  oriundos  do  exercicio  da  fiscalizagao
urbana do Municipio de Sobral constituidas com as seguintes tematicas:
a) urbanismo;
b) Meio Ambiente;
c) Vigilancia Sanitaria;
d)  Limpeza  Pdblica;
e) Transporte Urbano e Distrital,
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11  -Camara  Recursal,  competente  para  julgar  em  segunda  e  dltima  instancia,  em
decis6es   colegiadas,    processos   oriundos   do   exercicio   da   fiscalizagao   urbana
municipal.

§ 1° As Camaras Tematicas, a que se refere o inciso I deste artigo, terao ndmero de
membros definido de acordo com o objeto de fiscalizagao de que trata o art. 2° desta
Lei  e  serao  compostas  por  no  minimo  03  (tres)  e  no  maximo  05  (cinco)  membros,
conforme  dispuser  em  regulamento  a  ser  editado  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo
Municipal.

A Camara Recursal tera a seguinte composigao:
residente da Junta de Analise e Julgamento de Processos;

(seis) representantes dos 6rgaos tematicos, a saber:
1  (urn) representante da Procuradoria Geral do Municipio;
1  (urn) representante da Secretaria do Urbanismo,  Habitagao e Meio Ambiente;
1  (urn) representante da Secretaria da Conservagao e Servigos Pdblicos;
1  (urn) representante da Secretaria Municipal da Sadde;
1  (urn) representante da Secretaria do Transito e Transporte;
(urn) representante da Agencia Municipal do Meio Ambiente.

03  (tres)  representantes  da  sociedade  civil  com  graduagao  na  area  requerida,
em curso reconhecido pelo Minist6rio da Educagao (MEC) e devidamente inscrito na
sua entidade de classe, com not6rio saber, sendo:
a) 01  (urn) representante graduado em Direito;
b) 01  (urn) representante graduado em Contabilidade;
c) 01  (urn) representante graduado em Engenharia.

Art. 4° A Junta de Analise e Julgamento de Processos tefa urn presidente nomeado
pelo  Chefe do  Poder  Executivo  para exercer cargo de  provimento em  comissao de
simbologia DNS-2.

Pafagrafo  tlnico.  0  Presidente  da  Junta  de  Analise  e  Julgamento  de  Processos
presidifa a Camara Recursal e tera voto de qualidade.

Art.  5° Os  membros da  Camara  Recursal terao mandato de 03  (tres)  anos e serao
designados por ato do Cnefe do Poder Executivo, permitida a recondugao.

Art.  6° Os  integrantes  da Junta de Analise  e Julgamento de  Processos farao jus a
vantagem remunerat6ria ¢eton) por sessao assistida, assim disposto:

I  -  Camaras  Tematicas:  ate  20  (vinte)  Unidade  Fiscal  de  Referencia  do  Estado  do
Ceara (UFIRCE) por sessao;
11 -Camara Recursal: com excecao do Presidente da Junta de Analise e Julgamento
de  Processos,  farao jus  a  vantagem  remunerat6ria  Oeton)  por  sessao  assistida  no
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Pafagrafo tlnico. Os valores devidos a tftulo de vantagem remunerat6ria por sessao
serao regulamentados por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art.  7°  Verificada  a  necessidade  de  adogao  de  medidas  judiciais,  os  processos
administrativos  serao  encaminhados  a   Procuradoria   Geral  do  Municlpio  para  tal
providencia.

Art.    8°   A   organizagao,    competencias,    atribuig6es    e    as    demais    regras   de
funcionamento da Junta de Analise e Julgamento de Processos,  serao definidas em
Regimento  lnterno,  a  ser  elaborado  em  ate  90  (noventa)  dias  ap6s  a  entrada  em
vigor desta Lei.

Art.  9°  As  despesas  decorrentes  da  execugao  desta  Lei  correrao  por  conta  das
dota96es pr6prias do Municipio de Sobral.

Art.10. Ate a implementagao desta Lei,  no prazo estabelecido no art. 8°, ficarao em
funcionamento  as juntas  recursais  da  Secretaria  do  Urbanismo,  Habitagao  e  Meio
Ambiente   e   da   Agencia   Municipal   do   Meio   Ambiente   nos   moldes   atualmente
regulamentados.

Art.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao.

Art.12. Ficam revogadas as disposig6es em contfario.

PACO MUNICIPAL PREFEIT0 JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, em
2 de margo de 2022.

Procurador Geral do  Munic'plo -OAB/CE N!  20.301
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sANeAO PREFEITURAL NO 2176  72022

Ref.  Projeto de Lei N° 015/2022
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "Disp6e sobre a reestruturacao
da  Junta  de  Analise  e  Julgamento  de  Processos  de  Fiscaliza€ao  Urbana  do

#::,jc:jppaj,°  ::  Ss°obbrraa[,',  n;rofn°urnmc:a#.enojsnd i;:i''  :::°Vasd£N%eAao auEg#fic?TaATar:
lRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEIT0 JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, em
2 de mar§o de 2022.

Procurador Geral do  Municfpio -OAB/CE N!  20.301
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