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ASSUNTO: DISPOE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 441, DE
26 DE ABRIL DE 1995, INCLUINDO A CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E
PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E PUNDAçOES
MUNICIPAIS E CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO JUNTO AO
SASSOM E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Projeto de Lei em questão, da lavra do Chefe
do Poder Executivo, tem por objetivo incluir a contribuiçãodos dependentes dos servidores públicos municipais ativos,inativos e pensionistas da Administração Direta, Autarquias,
Fundações Municipais e Câmara Municipal de Ribeirão Preto
junto ao SASSOM.

Consta ainda na referida justificativa que setonou necessário a Autarquia atualizar e modernizar seuscritérios de inclusão de dependente, a fim de se adequar às
novas situações presentes no cotidiano, podendo dessa forma
atender a seus beneficiários servidores públicos municipais.

A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal
de Ribeirão Preto:

“Art. 38 — A iniciativa dos projetos de leicabe a qualquer vereador, à Mesa e a qualquerComissão da Câmara, ao Prefeito e aos
cidadãos, observado o disposto nesta Lei
Orgânica.” (g,n.)
Portanto, iniciativa regular.
Conforme consta da justificativa que acompanha

o Projeto de Lei em. exame, a escopo do Projeto de Lei em
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comento é regularizar a inclusão de dependentes indiretos do
SASSOM e normatizar os dependentes diretos isentos de
contribuição da mesma Autarquia.

A priori, oportuno transcrever o quedisciplina o inciso II do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal:
“Art. 39 — Compete privativamente ao Prefeito
a iniciativa dos projetos de lei que disponhamsobre:

III — criação, estruturação e fixação de
atribuições das secretarias municipais, dos
órgãos da administração direta e das entidades
da administração indireta ou fundacional.”
Corroborando com os sobreditos diplomas, amelhor doutrina 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 nosarts. 61, 5 lº e 165 da gg, as que se inserem
no âmbito da competência municipal. São, pois,iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe
do executivo local, os projetos de lei quedisponham sobre a criação, estruturação eatribuição das secretárias, órgãos e entes da
Administração Pública municipal, criação de
cargos, funções ou empregos públicos naAdministração direta, autárquica e fundacionaldo Municipio; o regime jurídico único eprevidenciária dos servidores municipais,fixação e aumento de sua remuneração, .... Os
demais _projetos competem concorrentemente aoprefeito e à Câmara, na forma regimental”
(Hely Lopes Meirelles, Direito MunicipalBrasileiro, São Paulo, Malheiros, 1994, 7a
ed., p. 443 — grifos nossos). (g.n.)
Ainda sobre a competência legislativa doProjeto de Lei em análise, impende destacar o que dispõe oinciso IX e X do artigo 71 da Lei Orgânica do Município:
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Art. 71 — Competem ao Prefeito as atribuições
governamentais e administrativas inerentes ao
exercício do Poder Ekecutivo e, dentre elas,
privativamente:
IX' — dispor sobre a organização e o
funcionamento da adminis tração municipal , na
forma da lei;(g.n.)
Merece, nestes termos, prosperar a presente

propositura do Prefeito Municipal, Visto que a matéria tratada
e a forma legislativa utilizada estão em consonância 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, 6 de junho de 2019.
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