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ASSUNTO: - “ESTABELECE A ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM Nº
23/2020 CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA QUE COMPROVEM RENDA FAMILIAR DE ATÉ DOIS SALÁRIOS
MÍNIMOS NACIONAL, CONFORME ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS”.

DO RELATÓRIO

Trata—se de Projeto de Lei de autoria do
Vereador RODRIGO SIMÓES que “Estabelece a isenção da taxa de
inscrição em Nº 23/2020 concursos públicos municipais no âmbito
do municipio de Ribeirão Preto aos pais e/ou responsáveis
legais de pessoas com deficiência que comprovem renda familiar
de até dois salários mínimos nacional, conforme específica e dá
outras providências”

Quanto à iniciativa para deflagrar O processolegislativo, a matéria não se insere no rol taxativo das
matérias vedadas pelo artigo 61 S lº da Constituição Federal,
pelo artigo 47 da Constituição Bandeirante, que se aplicam ao
presente caso pelo Princípio da Simetria, bem como pelo artiêo
39 da Lei Orgânica de Ribeirão Preto.

A título de ilustração, oportuno transcrever o
que dispõe o artigo 39 da lei Maior do Município:

“Art. 39 , Compete privativamente ao Prefeito a
iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre:
E -- criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica ou aumente
de sua remuneração;
II , regime jurídico dos servidores municipais;III , criação, estruturação e fixação de atribuições das
secretarias municipais, dos órgãos da administraçãodireta e das entidades da administração indizeta Du
fundacional . "
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Sobre o assunto, é válido citar os ensinamentos
do mestre Hely Lopes Meirelles, in Direito Municipal
Brasileiro, 13ª edição, Malheiros, página 587:

“Vale ressaltar que essa competência do
Município para legislar 'sobre assuntos de
interesse local' bem como a de 'suplementar a
legislação federal e estadual no que couber'— ou
seja, em assuntos em que predomina o interesse
local — ampliam significativamente a atuação
legislativa da Câmara de Vereadores. (...) Leis
de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente,
de seus vereadores são todas as que a lei
orgânica municipal não reserva, expressa e
privativamente, & iniciativa do prefeito. As
leis orgânicas municipais devem reproduzir,
dentre as matérias previstas nos arts. 61, 51º e
165 da CF, as que se inserem no âmbito da
competência municipal. São, pois, de iniciativa
exclusiva do prefeito, como Chefe do Executivo
local, os projetos de lei que disponham sobre a
criação, estruturação e atribuições das
secretarias, órgãos e entes da Administração
Pública Municipal; matéria de organização
administrativa e planejamento de execução de
obras e serviços públicos; criação de cargos,
funções ou empregos públicos na Administração
direta, autarquia e fundacional do Município; o
regime jurídico único e previdenciário dos
servidores municipais, fixação e aumento de sua
remuneração; plano plurianual, 3 as diretrizes
orçamentárias, o orçamento anual e os critérios
suplementares e especiais. Os demais projetos
competem concorrente—mente ao prefeito e à
Câmara, na forma regimental.”. (G.N.)
Mister registar que, a presente propositura não

versa sobre matéria relativa a servidores públicos, mas tão
somente, sobre condição para se chegar a investidura em cargo
público, que é um momento anterior ao da caracterização do
candidato como servidor público. Nesse sentido o supremo
Tribunal Federal já posicionou. [ADI 2.672, rel. p/ o ac. min.
Ayres Britto, j. 22—6—2006, P, DJ de lO—llf2006.] = AI 682.317
AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 144242012, lª T, DJE de 22,3_
2012.

Destarte, o Projeto de Lei ora em análise não
trata da estrutura ou da atribuição dos órgãos públicos nem do
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regime jurídico de servidores públicos, nem afronta o Princípio
da Separação entre os Poderes e, bem por isso, não há que sefalar em inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Ainda sobre ausência de vício de iniciativa
parlamentar em Leis municipais desse jaez, a jurisprudência
assevera:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº
5.978/15 do MUnicípio de Jacareí Legislação queisenta doadores de sangue do pagamento de taxa
de inscrição concurso público municipal I.
VÍCIO FORMAL Hipótese que não se enquadra no
artigo 24, 5 2ª, 4, da Constituição Estadual
Ausência de vício formal de iniciativa, por setratar de momento anterior à existência de
relação jurídica funcional II. VÍCIO mmmCobrança que não pode ser considerada taxa nem
preço público — Enquadramento no conceito de
"outros ingressos", do artigo

'

159 da
Constituição Estadual Inexistência de disciplinaconstitucional a respeito da regulamentação
dessas receitas Inconstitucionalidade material
não verificada Ação julgada improcedente”.
(TJSP, ADIN nº 2002314—26.2016.8.26.0000, Rel.
Moacir Peres, j. 18.05.2016)(g.n.)
Conveniente citar ainda o entendimento do

Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito de Leis Municipais
de iniciativa parlamentar:

“RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO.
LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÉNCIA
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES.
RECURSOS PROVIDOS” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO
919.366 SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j.l3.11.2015.)(g-n.) '

Portanto, iniciativa regular.
Conforme já dito anteriormente, o Projeto tem

como escopo isentar os pais e responsáveis legais que comprovemter filho com deficiência que possuam uma renda familiar de atédois salários mínimos nacional quando ocorrerem oportunidades
de concursos públicos municipais realizados pela prefeitura de
Ribeirão Preto, no âmbito de toda sua administração.



na Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Segundo a justificativa da Propositura, &

sobredita isenção legitima—se pelo fato de a pessoa com
deficiência necessitar de constantes cuidados e dedicação por
parte de seus pais ou responsáveis que, muitas vezes, utilizam
uma grande parte da renda familiar para proporcionar uma melhor
qualidade de vida aos mesmos.

Como se nota, a propositura objetiva tutelar os
interesses locais na medida em que garante a participação em
concurso de pais ou responsáveis legais de pessoas com
deficiência e se caracterizem em famílias hipossuficientes.

E, como é cediço, o Município pode legislarsobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação
federal e estadual, nos moldes do inciso I, alínea “a” do
artigo 8“ da lei Orgânica Municipal:

"Art. 8ª. — Cabe à Câmara mnicipal, com a
sanção do Prefeito, não exigida esta para o
especificado na letra "b" deste artigo, dispor
sobre as matérias de competência do Município e,dentre outras atribuições, especialmente:
a) — COMPETÉNCIA GENÉRICA
I , legislar sobre assuntos de interesse local,inclusive suplementada a legislação federal e
estadual, no que couber;” (g.n.)

Sobre o tema Nossos Tribunais já se
manifestaram: ª

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
Complementar nº 345/2013, do município de
Serrana/ regulamentando a realização de feiras
temporárias na cidade. Alegado Vício de
iniciativa e afronta à legislação tributária
local.
1. 'O contencioso de constitucionalidade, porvia de ação direta, de lei municipal tem como
exclusivo parâmetro & Constituição Estadual
(art. 125, 52º, da Constituição Federal), sendo
defesa o contraste com a legislação municipal'.
2. Não ocorre o alegado vício de iniciativa,
face da cometência das Câmaras Municipais para
a elaboração de leis dispondo sobre matérias de
interesse local , não reservadas
constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo.
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3. Lei impugnada que não padece dos vícios de
iniciativa ou de natureza orçamentária,
viabilizando até mesmo a ordem e o crescimento
da economia local. 1

4. Julgaram improcedente a ação, cassando a
liminar concedida” (TJSP, AD10205756—
5.2013.8.26.0000, Rel. Des. Vanderci Álvares,
06—08—2014, m.v.). (g.nJ
Por fim, no que se refere a natureza jurídica

da contraprestação de inscrição de concurso público, imperativo
registrar que, a inscrição para concursos públicos, embora se
denomine “taxa”, não equivale as taxas tributárias previstas na
legislação. Pois, o aspecto material do fato gerador da
contraprestação de inscrição para concurso público é diferente
do fato gerador das taxas tributárias, sendo irrelevante,
portanto, a sua denominação como “taxa”, conforme dispõe o art.
4º do Código Tributário Nacional. «

Por todo o exposto, merece, nestes termos,
prosperar a presente propositura do Nobre Edil, visto que a
matéria tratada e a forma legislativa utilizada :estão em
consonância COHL a exigência legal, constitucional, justiça e
redação.

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

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2020.

RINHO,KAMPAIO
RELATOR

ISAAC ANTUNES
Presidente

C/// JEAN CORAUCI


