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Senhor Presidente,

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto e
Regimento Interno desta Câmara Municipal, submetemos à apreciação do
Plenário desta Casa a seguinte EMENDA MODIFICATIVA

Art. 1º. Altera a redação do “caput” co artigo 294 para:

Art. 294. Fica autorizada a Prefeitura Municipal a celebrar convênios de natureza
técnica com faculdades e universidades públicas ou privadas, visando à
cooperação, colaboração e transfetência de informações na área de arquitetura e
urbanismo, podendo envolver:
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JUSTIFICATIVA

A presente proposta de modificação à redação do “caput” do
artigo 294, no Projeto de Lei Complementar 011/2022 do Executivo, projeto

este relativo à pretensão de disciplinar o uso e ocupação do solo no muniícipio de
Ribeirão Preto, faz-se necessária pelas seguintes razões:

É de competência desta Comissão de Constituição, Justiça e

Redação não apenas de manifestar, mas também, a de trancar o processamento
de projetos deleis colimados de ilegalidades ou inconstitucionalidades.

Os atos jurídicos tendentes à contratação de terceiros para a

prestação de serviços públicos, mesmo a título de cooperação, são disciplinados

por leis federais, dentre elas a Lei n. 13.019/2014, em cujo preâmbulo
encontramos:

“

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e

as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de

projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de

colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a

política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) ...”

Já artigo 1º, da Lei 13.019/2014, diz claramente que:

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
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atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em

termosde colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

Desse modo, entende esta Comissão Permanente de Constituição,

Justiça e Redação, que a proposta legislativa oferecida pelo Executivo deva ser
aproveitada quanto ao seu mérito, porém sem a autorização legislativa desta
CASA, para que os instrumentos de “colaboração” almejados venham a ser
celebrados sem a devida observância das exigências contidas em leis federais, a
exemplo da Lei 13.019/2014.

Daí porque se faz necessária a presente “emenda modificativa”,

ora apresentada por esta Comissão Permanente, através da qual suprime-se a

expressão: “dispensado o chamamento público” da redação originária do

“caput” do artigo 294, do Projeto de Lei Complementar n.011/2022

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2022
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