CâD1ara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROJETO DE LEI N° 027/2019
PROCESSO N° 15299-030-19
PARECER N° 034/2019

o presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador
RAFAEL HENRIQUE ANDREETA, Institui a Campanha de Prevenção aos
Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, denominada de "Abril Verde" no
âmbito do Município, e dá outras providências.

Esta Comissão opina pela aprovação do referido
Projeto de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Edilidade.

Rio Claro, 30 de maio de 2019.

~-

~- CAR

NE GOMES FERREIRA
Presidente

Câmara Municipal de Rio Claro
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA
PROJETO DE LEI Nº 027/2019
PROCESSO Nº 15299-030-19
PARECER N2 031/2019

o

presente

Projeto de Lei, de autoria

RAFAel HENRIQUE ANDREETA, Institui
Trabalho

e Doenças Ocupacionais,

do nobre Vereador

a Campanha de Prevenção aos Acidentes do

denominada

de "Abril

Verde"

no âmbito

do

Município, e dá outras providências.

Esta Comissão opina pela aprovação do referido

Projeto de

Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Edilidade.

Rio Claro, 17 de junho de 2019.

Geraldo ~oraes
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENT ÁRIA E FINANÇAS
PROJETO DE LEI N° 027/2019
PROCESSO N° 15299-030-19
PARECER N° 051/2019

o presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador
RAFAEL HENRIQUE ANDREETA, Institui a Campanha de Prevenção aos
Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, denominada de "Abril Verde" no
âmbito do Município, e dá outras providências.
Esta Comissão opina pela aprovação do referido Projeto
de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Edilidade.

Rio Claro, 18 de junho de 20] 9.

Ov·~

GERALDO

~tTSDE MORAES

Presidente

PAULO ROGÉRIO GUEDES
Relator

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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Emendas em separado de autoria do Vereador Rafael Henrique Andreeta

1. EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 27/2019, ficando este com
a seguinte redação:
"Institui, no âmbito do munrClplo de Rio Claro, o mês "Abril Verde",
dedicado a realização de ações preventivas dos Acidentes do Trabalho e doenças
ocupacionais" .

2. EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 1° DO PROJETO DE LEI 27/2019,
ficando este com a seguinte redação:
"Artigo 1° - Fica instituído no município de Rio Claro o mês "Abril Verde",
dedicado a realização de ações preventivas aos Acidentes do Trabalho e
doenças ocupacionais.
Parágrafo Único - O símbolo do mês "Abril Verde" será representado por um
laço na cor verde".

3. EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 2° DO PROJETO DE LEI 27/2019,
ficando este com a seguinte redação:
"Artigo 2° - O mês "Abril Verde" contemplará os seguintes objetivos:
I - Conscientização da população sobre as formas de prevenção aos
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais;

11 - Ações educativas relacionadas aos acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais;
111 - Informações sobre os direitos assegurados pela Lei n° 6514/77, relativo
a Segurança e Medicina do Trabalho (MTB);
IV - Incentivo a participação da Iniciativa Privada, por meio do patrocínio de
palestras, encontros, campanhas e outras ações educativas".

4. EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 3° DO PROJETO DE LEI 27/2019,
ficando este com a seguinte redação:
"Artigo 3° - O mês "Abril Verde" será comemorado anualmente no mês de
abril, integrando o calendário oficial do Município de Rio Claro". \... _\._J.:.J ,~.J,vJ
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5. EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 4 DO PROJETO DE LEI 27/2019,
ficando este com a seguinte redação:
0

0

"Artigo 4 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber,
mediante expedição de Decreto".
-

Rio Claro, 05 de Abril de 2019.

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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Projeto de lei N° 035/2019
Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, cooperativas de créditos,
casas lotéricas, agências dos Correios e estabelecimentos comerciais do Município
de Rio Claro, em manter um exemplar do Estatuto do Idoso para livre consulta, e dá
outras providências.

Artigo 1° - As agencias bancárias, cooperativas de crédito, casas lotéricas,
agencias do Correios e estabelecimentos comerciais do Município de Rio Claro, manterão
um exemplar do Estatuto do Idoso, lei 10.741, de 1° de Outubro de 2003, disponível para
livre consulta.
Artigo 2° - O exemplar do Estatuto do Idoso deverá estar exposto em local
visível e fácil acesso aos idosos.
Artigo 3° - As agencias bancárias, cooperativas de crédito, casas lotéricas,
agencias do Correios e estabelecimentos comerciais ficarão obrigados a fixar placa junto
ao caixa, em local visível e de fácil leitura, com os seguintes dizeres "Este
estabelecimento! Esta agencia, possui exemplar do Estatuto do Idoso, lei nO10.741, de
1° de Outubro de 2003, disponível para consulta".
Artigo 4° - O não cumprimento da presente lei implicará em uma notificação
de advertência para sanar a irregularidade no prazo de 20 dias, e caso persistir a
irregularidade, será aplicada uma multa de 500 UFM, e em dobro no caso de reincidência.
Artigo 5° - Os estabelecimentos que se refere o "caput" deverão adequar o
local nos moldes da presente lei, no prazo de 90 (noventa ) dias, contados a partir da
publicação desta lei.
Artigo 6° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.
Artigo 7° - Esta lei entrará em v:Jor na data de sua publicação, revogadr'ls
todas as disposições em contrário.
Artigo 8° - O Poder executivo regulamentará a presente lei, no que couber,
mediante expedição do respectivo Decreto.
~

e 2019.
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Justificativa

Ainda nos deparamos com o desrespeito aos idosos em diversos estabelecimentos,
gerando aborrecimento e desconforto às pessoas da terceira idade.
Sendo assim, este projeto tem como prioridade garantir que os direitos dos idosos sejam
atendidos, facilitando o acesso ao Estatuto do Idoso com a finalidade de erradicar a
discriminação que, infelizmente, ainda está presente em nosso cotidiano.

o Estatuto do Idoso promove

a inclusão social e garante os direitos desses cidadãos

o Estatuto do

Idoso, Lei 10.741 - foi sancionado em 1de outubro de 2003, e publicada no
Diário Oficial da União 3 de outubro de 2003 e garantindo e ampliando os direitos dos
brasileiros com mais de 60 (sessenta) anos.
Com base nesse fundamento legal, apresentamos este Projeto de Lei, para garantir ao
Idoso, seus direitos, caso haja dúvida em seu atendimento.

°11-
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PARECER JURÍDICO N° 35/2019 - REFERENTE

AO PROJETO

DE LEI N° 35/2019, PROCESSO N° 15313-044-19.

Atendendo ao que dispõe o art. 136, § 2°, do Regimento
Interno

da Câmara Municipal de Rio Claro, esta Procuradoria

Jurídica

emite Parecer a respeito do Projeto de Lei nO35/2019, de autoria do nobre
Vereador José Claudinei Paiva, que dispõe sobre a obrigatoriedade

das

agências bancárias, cooperativas de créditos, casas lotéricas, agências dos
correios e estabelecimentos

comerciais do município de Rio Claro, em

manter um exemplar do Estatuto do Idoso para livre consulta, e dá outras
providências.
Inicialmente,

cumpre esclarecer, que não cabe a esta

Procuradoria Jurídica apreciar o mérito ou conveniência da proposta ora
apresentada, pois a matéria é restrita aos senhores Vereadores.
No aspecto jurídico, esta Procuradoria Jurídica ressalta o
seguinte:

o

Projeto de Lei em questão dispõe sobre assunto de

interesse local, o que permite ao Município legislar sobre a matéria, nos
termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e artigo 8°, inciso I,
da Lei Orgânica do Município de Rio Claro.
Não obstante,
suplementar

trata-se de competência

do Município

as legislações federal e estadual, no que couber, a teor do

artigo 14, inciso I, da LOMRC.
Por
complementares

sua

e ordinárias

vez,

a

compete

iniciativa

dos

ao Vereador,

projetos

de

as Comissões,

leis
ao

Prefeito e aos cidadãos, nos termos do artigo 44, da Lei Orgânica do
Município de Rio Claro.

qg
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===============
entendimento

já consolidado do

Supremo Tribunal Federal (STF) os municípios podem:
própria

"editar JegiJlação

com o ol?/etivo de assegurar o regular deset1volvimento dOJ serviços

bancários, tomando por base o interesJe local, sem que se configure usurpaf'ão da
competência legislativa .foderal': (gn)
Neste sentido, vale colacionar decisão do STF em caso
semelhante:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO -SANITÁRIOS -INSTALAÇÃO EM AGÊNCIA
BANCÁRIA
-MUNICÍPIO
-COMPETÊNCIA
-PRECEDENTES
-AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou o
entendimento constante na sentença, ante fundamentos assim sintetizados (folhas 113):
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
PÚBLICO. Lei n o 4428/96 do Município de Caxias do Sul, que institui a
obrigatoriedade de instalação sanitária e bebedouros destinados aos usuários nas
agências bancárias, não contravém a Carta Federal, em seu art. 192, IV nem a Carta
Estadual, art. 13, I e Leis Federais 4595/64 e 7102/83. Semelhante instalação não
compromete os sistemas de segurança de tais instituições. A matéria se inclui na
competência legislativa do município. Inexistência de norma federal contrária.
Competência legislativa comum.(Constituição
Federal art. 23, 11 e art. 30, XII.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A decisão proferida pelo Tribunal
de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as
seguintes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR.
MUNICÍPIOS. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. SEGURANÇA. INTERESSE
LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Esta Corte. em diversos
precedentes. firmou entendimento no sentido de que se insere na competência dos
Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30. I da Constituição
Federal) dispor sobre medidas referentes à segurança. conforto e rapidez no
atendimento aos usuários de serviços bancários. tais como. por exemplo: estabelecer
tempo de atendimento ao público. determinar a instalação de sanitários em agências
bancárias e equipamentos de segurança. como portas de acesso ao público. (Agravo
Regimental no Agravo de instrumento n° 536.884/RS, relator Ministro Joaquim Barbosa,
julgado em 26 de junho de 2012, na Segunda Turma). Agravo regimental no recurso
extraordinário. Constitucional. Competência legislativa dos Municípios. Instalação de
sanitários nas agências bancárias. Conforto dos usuários. Normas de proteção ao
consurIÚdor. Assunto de interesse local. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta
Corte de que os Municípios detêm competência para legislar deterrIÚnando a instalação de
sanitários nas agências bancárias, uma vez que essa questão é de interesse local e diz respeito
às normas de proteção das relações de consumo, posto que visa o maior conforto dos
usuários daquele serviço, não se confundindo com a atividade-fim das instituições bancárias.
2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nO
266.536/ SP, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 17 de abril de 2012, na Primeira
Turma). 2. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 3. Publiquem.Brasília, 25 de
setembro de 2012.Ministro MARÇO AURÉLIORelator".
(processo AI 614842 RS, julgamento: 25/09/2012, publico DJe-193 02/10/2012 - Partes
Banco Real S/A, Cláudio Schaun de Bittencourt e Outro, Município de Caxias do Sul,
Vanius João de Araújo Corte e Outro).

qq
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No caso em apreço, o projeto de lei estabelece que as
agências bancárias, cooperativas de créditos, casas lotéricas, agências dos
Correios e estabelecimentos

comerciais existentes no Município de Rio

Claro fieam obrigados a disponibilizar um exemplar do Estatuto do Idoso
para livre consulta.

Diante do exposto, consubstanciado nos motivos de fato
e de direito acima aduzidos, esta Procuradoria Jurídica entende que o
Projeto de Lei em apreço reveste-se

de legalidade.

Rio Claro, 27 de março de 2019.

~~
fc~xeira

Penteado

Procurador Jurídico

OAB/SP nO 139.624

Procuradora Jurídica

OAI3/SP n° 284.357
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COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA

PROJETO DE LEI N° 035/2019
PROCESSO

N° 15313-044-19

PARECER N° 050/2019

o
JOSÉ CLAUDINEI

presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador

PAIV A, Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias,

cooperativas de créditos, casas lotéricas, agências dos Correios e estabelecimentos
comerciais do Município de Rio Claro, em manter um exemplar do Estatuto do Idoso
para livre consulta, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça acata a opinião da
Procuradoria Jurídica desta Edilidade, e opina pela legalidade do referido Projeto de
Lei.

Rio Claro, 27 de março de 2019.

Presidente

Dermeval Nevoeiro Demarchi
Relator

\

Rafael Henrique Andreeta
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

COMISSÃO

==============

DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

PROJETO DE LEI N° 035/2019
PROCESSO

N° 15313-044-19

PARECER N° 039/2019

o presente
JOSÉ CLAUDINEI

Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador

PAIV A, Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias,

cooperativas de créditos, casas lotéricas, agências dos Correios e estabelecimentos
comerciais do Município de Rio Claro, em manter um exemplar do Estatuto do Idoso
para livre consulta, e dá outras providências.

A Comissão de Administração Pública acata a opinião da
Procuradoria Jurídica desta Edilidade, e opina pela APROVAÇÃO do referido Projeto
de Lei.
Rio Claro, 13 de maio de 2019.

~f~
~;ni

~-Alberto Mônaco Leonhardt
Presidente

Paulo Marcos Guedes
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROJETO DE LEI N° 035/2019
PROCESSO N° 15313-044-19
PARECER N° 036/2019

o

presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador
JOSÉ CLAUDINEI PAIV A, Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias,
cooperativas de créditos, casas lotéricas, agências dos Correios e estabelecimentos
comerciais do Município de Rio Claro, em manter um exemplar do Estatuto do Idoso
para livre consulta, e dá outras providências.
Esta Comissão opina pela aprovação do referido Projeto
de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Edilidade.

Rio Claro, 30 de maio de 2019.

-=~

CA

NE GOMES FERREIRA
Presidente

~

.

")

() ....t .~

IRANDER~;

LOptS
Membro

CâDlara Municipal de Rio Claro
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA
PROJETO DE LEI Nº 035/2019
PROCESSO Nº 15313-044-19
PARECER Nº 030/2019

o
JOSÉ CLAUDINEI
cooperativas

PAIVA,

de créditos,

comerciais do Município

presente

Projeto de Lei, de autoria

Dispõe sobre

a obrigatoriedade

casas lotéricas,

do nobre Vereador

das agências bancárias,

agências dos Correios e estabelecimentos

de Rio Claro, em manter um exemplar do Estatuto do Idoso

para livre consulta, e dá outras providências.

Esta Comissão opina pela aprovação do referido

Projeto de

Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Edilidade.

Rio Claro, 17 de junho de 2019.

Geraldo ~oraes
Membro
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

DA EXECUÇÃO

ORÇAMENT ÁRIA E FINANÇAS
PROJETO DE LEI N° 035/2019
PROCESSO N° 15313-044-19
PARECER N° 050/2019

o presente

Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador
JOSÉ CLAUDINEI PAlVA, Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias,
cooperativas de créditos, casas lotéricas, agências dos Correios e estabelecimentos
comerciais do Município de Rio Claro, em manter um exemplar do Estatuto do Idoso
para livre consulta, e dá outras providências.
Esta Comissão opina pela aprovação do referido Projeto
de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Edilidade.

Rio Claro, 18 de junho de 2019.

GERALDO L~
MORAES
Presidente

\~

PAULO ROGÉRIO GUEDES
Relator

MARIA DO CARMO GUILHERME
Membro
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PROJETO DE LEI N° 040/2019
Institui a obrigatoriedade

de informação do número do CROSS à família

Artigo 1° - Torna-se obrigatória a informação a família de pacientes internados
nas UPAS e PSMI, a senha do CROSS para o acompanhamento junto aos hospitais
regulamentados.
Artigo 2° - Reafirma-se a importância desta senha na ajuda da participação da
família no acompanhamento da ação do profissional na procura da vaga e acolhimento e
ao motivo em que o profissional médico está solicitando a vaga para a internação.
Artigo 3° - Esta Lei deverá ser executada pela Fundação Municipal bem como
fica obrigacionada perante a família a informar todos os setores que usam o CROSS
como referência para a internação.
Artigo 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 12 de Março de 2019.

~

Hernani Leonhard
Venrador
MDB

~'

c~aroI Gomes .
Vereadora PSDB

amara Municipal de Rio Claro
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JUSTIFICATIVA
Há tempos a obesidade, particularmente a infantil e a juvenil, preocupa líderes do mundo
inteiro. Hoje, esse problema afeta a população de todo o Planeta. O excesso de peso das
pessoas que habitam o mundo já custa mais de 2 trilhões de dólares por ano, igualandose ao dinheiro consumido por guerras e pelas doenças provocados pelo tabagismo.
A obesidade já é considerada uma epidemia mundial independente de condições
econômicas e sociais. O risco aumentado de mortalidade e morbidade associado à
obesidade tem sido alvo de muitos estudos que tentam elucidar os aspectos da síndrome
X (síndrome da Cardiologia) como consequência da obesidade. Esta síndrome é
caracterizada por algumas doenças metabólicas, como resistência à insulina, hipertensão
e dislipidemia (aumento da taxa de lipídios (gordura) no sangue e representa um
importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares). Está bem
estabelecido que fatores genéticos tenham influência neste aumento dos casos de
obesidade.
No entanto, o aumento significativo nos casos de obesidade nos últimos 20 (vinte) anos
dificilmente poderia ser explicado por mudanças genéticas que tenham ocorrido neste
espaço de tempo.
Sendo assim, os principais fatores envolvidos no desenvolvimento da obesidade têm sido
relacionados com fatores ambientais, como ingestão alimentar inadequada e redução no
gasto calórico diário, em crianças e adolescentes, e está se apresentando como uma
epidemia global. Nas últimas décadas duplicou a incidência da obesidade entre as
crianças e adolescentes.
PARECER 132/2017 ROQUE:

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA JURíDICA DE SÃO

"As competências legislativas do Município estão previamente fixadas na Constituição
Federal, no artigo 30, como também estão previstas em norma constitucional as
competências dos demais entes da federação, em observância ao princípio federativo,
que tem como núcleo essencial o respeito à autonomia constitucionalmente conferida a
cada integrante da federação, e deve servir de diretriz hermenêutica tanto no âmbito de
elaboração quanto no de aplicação da norma.
O assunto trazido a baila pelo projeto de lei 26/2017, trata de tema atinente a saúde da
criança e do adolescente, direito fundamental, cujas ações do poder público devem ser
efetivas para combater o problema, que não é somente uma questão genética mas de
educação e necessidade de hábitos saudáveis, que devem ser esclarecidos à sociedade.
Nos termos do artigo 24, incisos XV, é de competência União, dos Estados e do Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude.
Apesar dos municípios não terem sido, expressamente, contemplados com a competência
para legislar sobre o assunto, é bem verdade que o inciso" do artigo 30 confere a eles a
possibilidade suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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Portanto, no que tange à distribuição de competência é do município a atribuição para
deflagrar a propositura em questão, pois está dentre matérias conferidas ao respectivo
ente federado para exercer o poder legiferante.
Ultrapassada a discussão quanto a competência do município, importante imiscuir-se na
discussão quanto a competência do Poder Legislativo para deflagrar a propositura.
A Constituição de 1988, além de consagrar expressamente o princípio da separação dos
poderes e protege-lo como cláusula pétrea estabeleceu toda uma estrutura institucional
de forma a garantir a independência entre eles, respaldada com atribuições de controle
recíproco.
Nesse mister, a independência entre os poderes tem por finalidade estabelecer um
sistema de "freios e contrapesos" para evitar o abuso e a interferência por qualquer dos
poderes.

o

Supremo Tribunal Federal, ao discorrer sobre as competências exclusivas e privativa,
pauta suas decisões esclarecendo que a regra é a competência concorrente e a exceção
é a competência privada/exclusiva, quando somente o ente competente, expresso na
Constituição Federal, está apto a deflagrar a propositura.
Assim, esse raciocínio se consubstancia no fato de que a iniciativa concorrente prevista
no artigo 61, "caput" da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do
princípio da simetria, é a regra geral, e que somente os casos expressos e
exclusivamente reservados ao Poder Executivo não poderiam ser objeto de iniciativa do
Legislativo.
No entanto, o rol do de competência privativa descrita no mencionado dispositivo não é
taxativo, e em outros dispositivos constitucionais são possíveis de ser encontradas
limitações ao poder de legislar dos membros do Poder Legislativo.
Proibição do aumento de despesas em projetos de iniciativa do Poder Executivo, regime
jurídicos dos servidores públicos municipais, Plano Plurianual, orçamentos anuais, lei de
diretrizes orçamentárias, conteúdo específico sobre concessão ou permissão de serviço
público, entre outros esparsos no ordenamento jurídico, são exemplos de assuntos que
somente podem ser disciplinados através de proposituras iniciadas do Chefe de Pode
Executivo.
Segundo lição de Hely Lopes Meirelles:
"Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe
o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuiçãO das secretarias, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal; a criação de cargos,
funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica,
fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídiCO dos servidores
municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os
orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais".
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No ponto, não parece que a matéria objeto da propositura objurgada constitua algo
contido na reserva de iniciativa legislativa - que deve ser explícita - nem na denominada
reservada da Administração, com ressalva apenas aos artigos que diretamente insere
novas atribuições aos Departamentos do Município:
ADIN - Ajuizamento contra a Edilidade local ante lei de iniciativa
parlamentar, criando a Semana Municipal de Combate à Prevenção à
Obesidade Infantil Escopo de orientação à população, através de
procedimentos informativo e educativos. Projeto que autorizou ainda (art.
3) o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura
e da Saúde, a estabelecer e organizar calendários de atividades a serem
desenvolvidas durante a Semana cogitada. Ausência no referido projeto
de qualquer menção sobre as despesas respectivas. Aposição do veto
total a essa legislação pelo Sr. Alcaide Municipal, acoimando-a
inconstitucional. Rejeição do veto com consequente promulgação da lei
9.743, de 28.02.03. Subsistência da declaração de inconstitucionalidade
em face de expressões contidas na acoimada. Procedência Parcial. (Des.
ReI. MUNHOZ SOARES - ADIN 106.915.0/9-00)
No entanto, não há no Projeto de Lei ora analisado dispositivo semelhante, o que leva-nos
a afirmar a constitucionalidade e legalidade da propositura.
Logo, opinamos favoravelmente ao trâmite da propositura no que tange aos requisitos
constitucionalidade e legalidade, e, quanto à conveniência e oportunidade compete aos
Vereadores.
PARECER 134/2017
ROQUE:

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA JURíDICA DE SÃO

"O aludido Projeto de lei foi objeto de apreciação por parte da Assessoria Jurídica desta
Cas, tendo recebido parecer FAVORÁVEL e, posteriormente, foi encaminhado a estas
Comissões para ser analisado consoante as regras previstas no inciso I, do artigo 78 de
Regimento Internos desta Casa de leis."
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Estado de São Paulo
PARECER JURÍDICO Nº 40/2019
N!! 40/2019

===============

- REFERENTE AO PROJETO DE LEI

- PROCESSON!! 15318-049-19.

Atendendo
Regimento

ao que

dispõe

136, § 2º, do

Interno da Câmara Municipal de Rio Claro, esta Procuradoria

Jurídica emite Parecer Jurídico a respeito
de autoria

o artigo

da nobre Vereadora

a obrigatoriedade

Maria do Carmo Guilherme,

de informação

Inicialmente,

do Projeto de Lei nº 40/2019,

do número do CROSS à família.

cumpre

proceder

esclarecer,

Procuradoria

Jurídica

conveniência

da proposta

ora apresentada.

Em

ao

relação

que institui

análise

aspecto

que não cabe a esta

relativa

jurídico,

ao

mérito

ressaltamos

ou

o

seguinte:

o
interesse
termos

Projeto de Lei em questão

dispõe sobre assunto

de

local, o que permite ao Município legislar sobre a matéria, nos
do artigo 30, inciso I, da Constituição

Federal e artigo 8º, inciso

I, da Lei Orgânica do Município de Rio Claro.
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Em que pesem as elevadas intenções da nobre
Vereadora, a propositura padece de vício formal de competência e
iniciativa,

uma vez que compete

privativamente

Municipal a iniciativa dos projetos

ao Prefeito

de lei que versam sobre

matéria tipicamente administrativa.

Dessa
obrigatoriedade
matéria

esta

forma,

o

projeto

de

lei

institui

a

de informação do número do CROSS à família,
que envolve gestão

pública,

cuja competência

pertence privativamente ao Poder Executivo.

Ademais, o artigo 46, inciso 11, da Lei Orgânica do
Município de Rio Claro prevê que cabe ao Chefe do Poder
Executivo, privativamente,

a iniciativa de leis que versem sobre

criação, atribuições e funcionamento das Secretarias e órgãos da
Administração Pública, in verbis:

'Ilrt 46 - Compete privativamente

ao Prefeito a

iniciativa dos Projetos de lei que disponham sobre:

[. ..J
II

- criação,

estruturação

e atribuições

das

Secretarias e 6rgãos da administração públicai"

Dessa forma, fica evidente que o Projeto em tela
está concedendo atribuições à Fundação Municipal de Saúde, uma
vez que o artigo 3º estabelece

que: "Esta Lei deverá ser executada

pela Fundação Municipal bem como fica obrigacionada perante a
família

a informar

todos os setores que usam o CROSS como

referência para internação".

amara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

o
compete

ao Senhor

organização

artigo

=-=-============

79, inciso XXX, da LOMRC, estabelece

Prefeito

Municipal

e funcionamento

dispor

da administração

sobre

que

a estruturação,

municipal.

Assevera-se, que o presente projeto de lei pode
ser considerado como de atividade essencialmente administrativa,
da competência

exclusiva do Executivo, cujo Chefe detém a

iniciativa legislativa para dispor sobre a referida matéria.

Ademais,
principio
disposto

poderá

da independência

caracterizar

e separação

nos artigos 2º da Constituição

entre

uma

os Poderes,

ao

conforme

Federal e 5º da Constituição

Estado de São Paulo, uma vez que o Poder Legislativo
em competência

violação

do

está adentrando

do Executivo.

Neste sentido, vale transcrever

entendimentos

abaixo:

"Ação direta de inconstitucionalidade - Ajuizamento
pelo Prefeito de São José do Rio Preto - Lei Municipal n010.241/0B
cria o serviço de fisioterapia
e terapia ocupacional nas
unidades básicas de saúde e determina que as despesas
decorrentes 'correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas
se necessário' - Matéria afeta à
administração
pública, cuja gestão é de competência do
Prefeito - Vício de iniciativa configurado - Criação, ademais, de
despesas sem a devida previsão de recursos - Inadmissibilidade Violação dos artigos 5° e 25, ambos da Constituição Estadual Inconstitucionalidade da lei configurada - Ação procedente" (ADI
172.331-0/1-00, Órgão Especial, Rei. Des. Walter de Almeida
Guilherme, v.u., 22-04-2009 - TJSP).

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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"Parecer do Ministério Público. Ementa: Ação Direta
de Inconstitucionalidade em face da Lei n. 953, de 28 de janeiro de
2011, que institui o "Programa de Visitas em Domicilio.
dispondo sobre a prevenção de doenças e a vacinação dos mesmos"
no Município de Bertioga. Lei de iniciativa parlamentar. Matéria
tipicamente administrativa.
Invasão da esfera da gestão
administrativa reservada ao Poder Executivo. Caracterizada a
usurpação de atribuições do Prefeito pela Câmara, com
repercussão direta na independência e harmonia entre os
Poderes (Constituição Estadual, art. 5.!!). Violação dos arts. 5!!; 24,
§2º, 2; 25; 47, /I, XIV; 144 e 176, I da Constituição do Estado de São
Paulo. Precedentes do Tj/SP.
Vale destacar,
São Paulo
iniciativa

pacificou
legislativa,

matéria própria

que o Tribunal

o entendimento
por parte

quanto

do Poder

afeta a Administração

Diante do exposto

de Justiça do Estado de

Legislativo,

de Lei em apreço

pelos Tribunais,

poderá

em relação

de
à

Pública.

e consubstanciado

fato e de direito acima aduzidos, esta Procuradoria
o Projeto

à impossibilidade

ser julgado

por vício formal de competência

nos motivos

Jurídica entende

de
que

INCONSTITUCIONAL
e iniciativa.

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA

PROJETO DE LEI N° 040/2019
PROCESSO

N° 15318-049-19

PARECER N° 111/2019

o

presente Projeto de Lei de autoria dos Senhores

Vereadores Maria do Carmo Guilherme e Hernani Alberto Mônaco Leonhardt,
Institui a obrigatoriedade de informação do número do CROSS à família.

A Comissão de Constituição e Justiça acata a opinião da
Procuradoria Jurídica desta Edilidade, e opina pela legalidade do referido Projeto de
Lei, após a juntada da Emenda Modificativa número 1 (um) de autoria dos nobres
Vereadores autores do presente Projeto de Lei.
Rio Claro, 5 de junho de 2019.

Rafael Henrique Andreeta
Membro

'Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

COMISSÃO

DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

PROJETO DE LEI N° 040/2019
PROCESSO

N" 15318-049-19

PARECER N° 072/2019

o

presente Projeto de Lei de autoria dos Senhores
Vereadores Maria do Carmo Guilherme, Hernani Alberto Mônaco Leonhardt e
Caroline Gomes Ferreira, Institui a obrigatoriedade de informação do número do
CROSS à família.

A Comissão de Administração Pública acata a opinião da
Procuradoria Jurídica desta. Edilidade, e opina pela aprovação do referido Projeto de
Lei, após a juntada da Emenda Modificativa número 1 (um) de autoria dos nobres
Vereadores autores do presente Projeto de Lei.

Rio Claro, 01 de julho de 2019.

JJ~~

Hernani Alberto Mônaco Leonhardt
Presidente

Paulo Marcos Guedes
Membro

ii5

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROJETO DE LEI N° 040/2019
PROCESSO N° 15318-049-19
PARECER N° 061/2019

o presente Projeto de Lei de autoria dos Senhores
Vereadores Maria do Carmo Guilherme, Hernani Alberto Mônaco Leonhardt e
Caroline Gomes Ferreira, Institui a obrigatoriedade de informação do número do
CROSS à família.
A Comissão de Políticas Públicas acata a opinião da
Procuradoria Jurídica desta Edilidade, e opina pela aprovação do referido Projeto de
Lei, após a juntada da Emenda Modificativa número 1 (um) de autoria dos nobres
Vereadores autores do presente Projeto de Lei.
Rio Claro, 18 de julho de 2019.

INE GOMES FERREIRA
Presidente

Relator

IRANDER AUGUSTO LOPES
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
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DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANÇAS
PROJETO DE LEI Nº 040/2019
PROCESSO Nº 15318-049-19
PARECER Nº 066/2019

o

pr,esente Projeto de Lei de autoria dos Senhores
Vereadores Maria do Carmo Guilherme, Hernani Alberto Mônaco Leonhardt e
Caroline Gomes Ferreira, Institui a obrigatoriedade de informação do número do
CROSSà família.

Esta Comissão acata a opinião da Procuradoria Jurídica desta
Edilidade, e opina pela aprovação do referido Projeto de Lei, após a juntada da
Emenda Modificativa número 1 ,(um) de autoria dos nobres Vereadores autores do
presente Projeto de Lei.

Rio Claro, 18 de julho de 2019.

GERALDO ~

MORAES

Presidente

PAULO ROGÉRIO GUEDES

Relator

til-

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

EMENDA AO PROJETO DE LEI 040/2019
(Institui a obrigatoriedade de informação do número CROSS à famflia).
(de autoria dos vereadores Maria do Carmo Guilherme e Hernani Leonhardt)

01 - Emenda Modificativa

o artigo 3

0

do Projeto de Lei 040/2019 passa a ter a seguinte redação:

"Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, no que
couber."

Rio Claro, 03 de maio de 2019
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Câmara Municipal de Rio -Claro
Estado de São Paulo
Da Procuradoria Jurídica
À Comissão de Constituição e Justiça
Referente:

Emenda ao Projeto de Lei nº 40/2019

Trata-se de solicitação de reexame da matéria, a
luz da informação de que os autores propuseram uma emenda para
modificar o artigo 3º do projeto de lei em questão.
Analisando a matéria, verificamos que ao alterar
a redação do artigo 3º do Projeto de Lei nº 40/2019, os autores
retiraram

da

proposta

a

atribuição

conferida

à

Fundação

Municipal de Saúde, sanando o vício apresentado.
Ademais, decisões recentes do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (balizadas em precedentes

do STF -

Supremo Tribunal Federal) estão decidindo pela admissibilidade da
iniciativa

legislativa

administrativa,

parlamentar

em matéria

de transparência

consistente na obrigação de publicidade de dados

de serviços públicos.
Desta
apresentada,

opinamos

forma,

considerando

pela legalidade

a

do Projeto

emenda
de Lei nº

40/2019.

a~

Rio Claro, 30 de maio de 2019.

Ricardo Teixeira Penteado
Procurador Jurídico
OAB/SP nº 139.624

Procuradora

Franco
Jurídica

OAB/SP nº 284.357

CâDlara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
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PROJETO DE LEI N° 096/2019
Institui a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio em Rio Claro e dá outras
providências.

Art. 1° - Institui na cidade de Rio Claro a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio.
Art. 2° - Estabelece a semana do dia 25 de novembro, mesma data internacionalmente
instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional da NãoViolência Contra a Mulher.
Art. 3° Na semana que trata o art. 1°, o município poderá, em consonância com a
Política Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher, intensificar ações de:
I - difusão de informações sobre o combate ao feminicídio;
11 - promoção de eventos para o debate público nas escolas, centros de saúde do
município e locais que se fizerem necessários;
111 - difusão de boas práticas d~ conscientização, prevenção e combate ao feminicídio;
IV - mobilizar a comunidade para a partiCipação nas ações de prevenção e
enfrentamento ao feminicídio;
V - divulgar iniciativas, ações e campanhas de combate ao feminicídio e violência contra
a mulher.

Art. 4° A Semana Municipal· de Combate ao Feminicídio instituído por esta Lei fica
incluída no calendário oficial do município.
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 03 de junho de 2019.

/J~,(}2{)lI/
Hernani Leonhardt
Vereador
Vice-Líder MOB

Ca 01 Gomes
Vereadora PSDB

