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PARECER Nº Loo
PROJETO DE LEI Nº 88/2020 - AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO FIRMAR CONVÊNIO OU CONTRATO COM A EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO - CORREIOS - OU EMPRESA
AFIM PARA REALIZAR ENTREGA EM DOMICÍLIO DE MEDICAMENTOS DE USO
CONTÍNUO FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICA.

AUTOR: Elizeu Rocha

A presente propositura da lavra do Nobre EdilElizeu Rocha autoriza a prefeitura municipal de ribeirão pretofirmar convênio ou contrato com a empresa brasileira decorreios e telégrafo - correios - ou empresa afim pararealizar entrega em domicílio de medicamentos de uso contínuofornecidos pela secretaria municipal de saúde.
A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica Municipalde Ribeirão Preto:

“Art. 38 - A iniciativa dos projetos de leicabe a qualquer Vereador, à Mesa e a qualquerComissão da Câmara, ao Prefeito e aoscidadãos, observado o auspesto nesta|nem
Orgânica.” g.n.)
Como se sabe, En decretada situaçãoemergencial e de calamidade na saúde pública deste município

em decorrência do coronavírus.
Para combater o avanço do coronavírus é

necessário o isolamento social E fechamento dos
estabelecimentos da cidade.

Em virtude do aludido isolamento socialatualmente não é recomendado que os munícipes frequentem asunidades de saúde para a retirada das medicações de usocontínuo, pelo risco de contágio da doença.

Deste modo, a propositura autoriza o
Executivo Municipal a firmar convênio/contrato com a Empresa
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Brasileira de Correios e Telégrafos — Correios ou com empresaa fim de realizar entrega em domicilio de tais remédios,fornecidos aos munícipes pela Secretaria Municipal de Saúde.Portanto, clarividente o interesse público local.
Oportuno transcrever o que dispõe a alíneaBal incisos E e LI do artigo 8º da Lei Orgânica do Municípiode Ribeirão Preto que assim dispõe
“Art. 80. - Cabe à Câmara Municipal, com asanção do Prefeito, não exigida esta para oespecificado na letra "b" deste artigo, disporsobre as matérias de competência do Municípioe, dentre outras atribuições, especialmente:
a) — COMPETÊNCIA GENÉRICA
1 - legislar sobre assuntos de interesselocal, inclusive suplementando a legislaçãofederal e estadual, no que couber;11 - legislar sobre tributos municipais, bem
como autorizar isenções e anistias iscas e aremissão de dívidas;”

Pelo esposado, merece prosperar o Projeto deLei em exame, visto que a matéria tratada e a formalegislativa utilizada estão em consonância com a exigêncialegal.
Desta maneira, em face do acima exposto,nosso PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.
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