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DO RELATÓRIO

O Projeto de Lei em questão, da lavra do Chefe
do Poder Executivo, tem por objetivo alterar a redação dos
artigos 2º e 3º da lei complementar nº 2924/20188 que renomeia
O programa de fitoterapia e homeopatia para programa de
práticas integrativas e complementares — PROPIC).

Compulsando o aspecto formal da propositura
analisada, verifica—se que é pertinente a Projeto de Lei
Complementar. '

A respeito da iniciativa, conveniente
transcrever O que dispõe O artigo 38 da Lei Orgânica Municipal
de Ribeirão Preto:

“Art. 38 — A iniciativa dos projetos de lei
cabe a qualquer vereador, à Mésa e a
qualquer Comissão da Câmara, ao Prefáito e
aos cidadãos, Observado o disposto nesta Lei
Orgânica.” (g.n.)

Mister observar que a iniciativa de projetos
desse jaez é privativa do Alcaide Municipal, conforme prega O

inciso I do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal:
“Art. 39 - Compete privativamente ao
Prefeito a iniciativa dos projetos de lei
que disponham sobre:
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I — criação e extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II — omissis ...............III —» criação, estruturação e fixação de
atribuições das secretarias nmnicipais, dos
órgãos da administração direta e das
entidades da administração indireta ou
fundacional.” (g.n.)

Corroborando com o sobredito diploma, com sua
peculiar proficiência o Mestre Hely Lopes Meirelles leciona:

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais
propriamente, de seus vereadores, são todas
as que a lei orgânica municipal não reserva,
expressa e “privativamente à iniciativa do
prefeito. As leis orgânicas municipais devem
reproduzir, dentre as matérias previstas nos
arts. 61, 5 lº e 165 da _QE, as que se
inserem no âmbito da competência municipal.
São, pois, iniciativa exclusiva do prefeito,
como chefe do executivo local, os projetos
de lei que disponham sobre a criação,
estruturação e atribuição das secretárias,
órgãos e entes da Administração Pública
municipal, criação de cargos, funções ou
enpregos públicos na Administração direta,
autárquica e fundacional do Município; o
regime jurídico único e previdenciário dos
servidores municipais, fixação e aumento de
sua remuneração, .... Os demais .projetos
competem concorrentemente ao _prefeito e à
Câmara, na forma regimental” (Direito
Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros,
1994, 7ª ed., p. 443 — grifos nossos).
(g.n.)

Portanto, iniciativa regular.
Conforme justificativa, a alteração no artigo

2º será para corrigir o cargo que foi extinto, uma vez que o
correto é a extinção da Ennção Gratificada de Coordenador de
Programa de Fitoterapia e Homeopatia, nos termos da Lei
Complementar nº 826/1999.

Já a alteração do artigo 3º trata do percentual
de gratificação devido, que será de 15%(quinze por cento) sobre
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o nível de vencimento do ocupante da função gratificada e não
sobre o fixo, como consta na Lei 2924/18.

A respeito da competência para o Projeto de Lei
em análise, impende destacar, ainda, o que dispõe o inciso IX e
X do artigo 71 da Lei Orgânica do Município:

Art. 71 - competem ao Prefeito as atribuições
governamentais; e administrativas inerentes aoexercício do Poder Executivo e, dentre elas,
privativamente:
IX — dispor sobre a organização e o
fúncionamento da administração .municipal, naforma da lei;
X — prover os cargos, empregos e funções
públicas municipais, na forma da lei, declarar
sua desnecessidade e expedir os demais atosreferentes à situação funcional dos servidores;
(g.n.)

A propósito, não é demais citar aindajurisprudência do Superior Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES
ATIVOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. COMPETENCIA
EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. l. A norma do art. 5º
da Lei NMnicipal 2.285/1995 foi declaradainconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/RJ,
por violação aos arts. 112, 5 lº, II, a e b, e
113, I, c/c 342 da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro. 2. A disposição sobre criaçãode cargos, funções ou empregos ,públicos naAdministração direta e autárquica dosservidores públicos municipais é de competênciaexclusiva do Chefe do Poder Executivo. 3. É
inadmissível emendas parlamentares em projetode lei de iniciativa _privativa do Prefeito
MUnicipal visando estender aos inativos
vantagem concedida aos servidores em atividade
que impliquem aumento de despesas. Precedentes.4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 374922 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe—lZl
DIVULG 24-06—2011 PUBLIC 27-06-2011 EMENT VOL—
02551—01 PP-OOO60) (g.n.)

. Portanto, o Projeto de Lei em questão está em
consonância com os postulados da Lei Orgânica Municipal e pelo
Princípio da Simetria, com a Constituição Estadual.

Merece, nestes termos, prosperar a presentepropositura do Prefeito Municipal, Visto que a matéria tratada
e a forma legislativa utilizada estão em, conformidade com a
exigência legal, constitucional, justiça e redação.

Desta maneira, em face do acima exposto, nosso
PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2019.

o — VILA ABRANCHES
Vice—Presidente





fArtigoâº - A execução do Programa de Práticas lntegratlva' e Complementares (ProPlC) de erá sar descentralizadae ínter—
disciplinar. de forma “integrada aos diyersos setores de sao dade (saúde, educação, espo , cultura, meio—ambiente,agro-nomia e outros), dentro-ide uma ampla estratégia de desenv vimento municipal. '
Artigo 7“ , O funcionamentodo programa será executado e. [caráter multiproãàsionai, obs 'No 0 que é dellnldo. por legis-lação federal, de forma oooperatha e proativa. para a ex "são sustentável das Prátiws l rativas e “Complementares noSUS.

«

Artigo 8“ «Caberá ao Programa de Prática. lntagratívas 9 Co- fplementares (ProPlC) doMuníaííâiode RibéírãoPteto promovalinopntívar e prestar assessoria técnica para“ a implantação = “desenvolvínºrentode programas mngêneres no âmbito do muni-
Clplo.
Artigo 9º - A presente lei.complementarpoderá ser regula .

: '.tada porDecreto :do EXecutíívo'
Artigo 10 - Esta lei complementarentra em vigor na data de ua publicação:, revogadas as di, "

almente a Lá nº 12.992, “de “05 de junho (je-junho de 2013.
' '

', em contrário, especí—

Em 24" 1/2019

SEGUEM)“ JUNTA-DO(SJMS) FL (S)......-...,-..N._. Proc. NºI.!«DATA

_/_]_


