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PROJETO DE LEI Nº 180/2019 — DISPÓE SOBRE A AEIXAÇÃO DE PLACAS ouCARTAZES INFORMATIVOS NAS UNIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DE SAÚDE SOBREA ENTREGA VOLUNTÁRIA DO FILHO EM ADOÇÃO PELA GENITORA E DÁ OUTRASPROVIDÉNC IAS .

Trata—se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobreVereador Luciano Mega, que dispõe sobre a afixação de placas oucartazes informativos sobre a entrega voluntaria do filho em adoçãopela genitora, nas unidades públicas e privadas de saúde e da outrasprovidências.
A respeito da iniciativa, a mesma encontrafse amparadapelo artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, bem como pelo artigo 116 doregimento interno desta Casa de Leis.
Apenas para fins de elucidação imperativo destacar queuma das principais funções da Câmara Municipal e' a legislativa,portanto, estabelecer normas de administração e dispor sobre aexecução de serviços públicos, de forma genérica e abstrata,constituem atividades genuínas da Casa de Leis Municipal.
A Propositura em questão apenas determina a fixação deplacas Ou cartazes informativos nas unidades públicas e privadas desaúde. Como se observa, não impõe medidas afetas à organização daadministração pública.
Assim sendo, extrai—se do Projeto em questão que aObrigação de divulgar a entrega voluntaria do filho em adoção pelagenitora, mediante afixação de cartazes ou placas, nas unidadespúblicas e privadas de saúde, não invade esfera atinente aofuncionamento da Administração Pública

Portanto, iniciativa regular .
De acordo com a justificativa, o Objetivo e' informar apossibilidade da entrega voluntaria, pelas genitoras, de bebês paraadoção, uma vez que o tema é pouco divulgado na mídia e quase nadadiscutido na sociedade.
A justificativa destaca, ainda, que, a afixação deplacas ou cartazes nas unidades públicas e privadas de saudeinformando a respeito da possibilidade da entrega voluntaria do filho
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adoção, no mínimo, contribuirá para diminuir os casos deualquer outro lugar público,
para

. _abandonos de crianças nos hospitais ou q
Como se nota, o projeto em analise está em consonânciacom o que dispõem o artigo Bº, alínea “a”, inciso I, da Lei Organlcado Municipio de Ribeirão Preto e artigo 30, inciso I, da ConStituiçaoFederal compete ao Município legislar sobre assuntos de interesselocal.

Quanto a questão de despesas, e certo que este Projetonão gera impactos & serem absorvidos pelo orçamento.
Inclusive, em matéria análoga, o Tribunal de Justiça doEstado de São Paulo já se pronunciou:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 907/2010do Municipio de Bertioga. Colocação de PlacasInformativas sobre crime de pedofilia e número do"disque denúncia” em escolas públicas, postos de saúde,ginásios esportivos e site oficial dos órgãos públicos.Iniciativa legislativa de vereador. Não configuradaviolação a iniciativa reservada ao chefe do executivo.Hipóteses taxativas. Suplementação de legislação federalconstitucionalmente autorizada. Direito à informação deinteresse da coletividade, bem como sobre instrumentosestatais de combate a crimes sexuais praticados contramenores. Estímulo ao exercício da cidadania. Lei queprevê despesas não impactantes a serem absorvidas peloorçamento, com previsão de suplementação, se necessário.Desnecessidade de rubrica especifica para todo equalquer simples ato de administração. Precedentesrecentes do Órgão Especial. Ação julgada improcedente."(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0202793—74.2013.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bártoli, julgamentoem 26.03.2014). (9.1'1.)

É válido citar, ainda, outra jurisprudência do TJSP, quejulgou CONSTITUCIONAL a Lei nº 14.191, de 06 de junho de 2018, destemunicípio, que versa sobre matéria Similar a do projeto em exame,vejamos:

EXPRESSÃO “DA REDE PÚBLICA” CONTIDA NO ARTIGO 1ª, DA LEIMUNICIPAL Nº 14 . 191/2018 NAO VERIFIQllDA MÃOCARACTERIZAÇÃO DE UMA DAS HIPÓIESES EXQJPCICMIS DEINICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ATIVIDADELEGIEÉRANTE' QUE PERmNGE , EM REGRA, AO LEGISLATIVO LEIMUNICIPAL QUE PRESTIGIA A PUBLICIDADE AMINISTRATIVA -AÇÃO IWROCEDENTE.” (a Adin nº 2154897—252018.8.26.0000,&
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Por flm, importante frisar que a presente Propositura,busca apenas garantir efetividade ao direito de acesso a informaçao,nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Nesse sentido a jurisprudência assevera:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.062, de11 de setembro de 2015, do Municipio de Taubaté, que"dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placascontendo os números dos telefones dos conselhostutelares e da' outras providências". ALEGAÇÃO DE VÍCIODE INICIATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOSPODERES. Rej ei çao . Lei impugnada , de iniciativaparlamentar que diversamente de interferir & atos degestão administrativa busca apenas garantir efetividadeao direito de acesso à informação, nos temas do art.5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Princípio dareserva de administração que, nesse caso, não édiretamente afetado, mesmo porque "o fato de a regraestar dirigida ao Poder Executivo, por si só, nãoimplica que ela deva ser de iniciativa privativa" doPrefeito (ADI 2444/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j.06/11/2014). ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIVEIS PARA ATENDER OS NOVOS ENCARGOS. Rejeição. OSupremo Tribunal Federal já consolidou entendimento nosentido de que a ”ausência de dotação orçamentáriaprévia em legislação específica não autoriza adeclaração de inconstitucionalidade da lei, impedindota0esomente a sua aplicação naquele exercíciofinanceiro " (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes) . Poresse motivo fica afastada a hipótese deinconstitucionalidade por suposta ofensa a disposição doart. 25 da Constituição Estadual, mesmo porque, no caso,existe (e é suficiente) a indicação genérica constantedo art. 5º, conforme entendimento deste C. ÓrgãoEspecial (ADIN nº 2073577—73.2016.8.26.0000, Rel. Des.Evaristo dos Santos, j. 10/08/2016). RECONHECIMENTO DEINCONSTITUCIONALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO 3ª .Dispositivo que ao estabelecer que o descumprimento danorma caracteriza infração disciplinar avança sobre areade competência exclusiva do Poder Executivo paralegislar sobre regime jurídico dos servidores, assimentendido o "conjunto de normas que disciplinam osdiversos aspectos das relações, estatutárias oucontratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes"(STF, ADI—MC nº 766/RS Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso deMello, 03/09/1992), o que compreende os direitos edeveres, as penalidades e o processo administrativo.Ação julgada parcialmente procedente.” (TJSP; Direta de
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ª;

Merece, nestes termos, prosperar a presente propositurado nobre Edil, visto que a matéria tratada e a forma legislativautilizada estão em consonância com a exigência legal econstitucional.
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER e'FAVORAVEL à aprovação da presente propositura.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2019.

/_

« ”]
'ZÍÁÉÍNHÇ SAMPAIO

RELATOR

_ x'/i ,
, ”'ISAAC ANTUNES MAURIEIÓºíÇVIÍÃ ABRANCHESPresidente Vice—Presidente,”

, f ,

& «_I/"V-Vj—Ç — ; / , 7);ff WALDYÉ
VILELA


