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PROIETO DE LEI Nº 107/20 — ALESSAMoRo MARACA - iNSTªTUê ATRÁNSãªvíiRÉNCiA Ma DEVULGAÇÃO DE MESIQAS & Ações ?ARÃ O& FRFNTAMEMtO A PAMDEMiA DO COROINAVÉRUS PELO M 'CiPiO DE
i, Riac ÃO PRETO, COMEORME ESPECiFiCA E SA OUTRAS PROViD , Cias.

Este Projeto de Lei, da lavra do nobre Vereador Áiessandro%Viaraca, institui a transparência na divuigação de medidas e ações para Oenfrentamento da pandemia oºo coronavírus peio município de Ribeirão Preto,conforme especifica e dá outras providências.
O projeto foi protocoiizao'o na Edilidade (protocolo nºZOíºõÁª/ZOZO), autuado, iido pelo por membro da Mesa ªiretora (art.33, inc. ii,oºo ÍRÍCE'VÉR?) em Sessão Ordinária de 02/06/2020 (345ª Sessão) e numerado iknº 71/2020 (artigo 138 e seguintes do Regimento interno Camerai, RICMRíª,Resoiução nº “174/2015;
Aos 03/06/2020 foi tramitado, peia Presidência destaEoiiiáade, à Coordenadoria i.egisiativa (CL), e pubiicado.
Na mesma data os autos foram encaminhados pela Ci. àComissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação (CCiR), designando-sea presente relatoria.
inexiste nesta Casa projeto: (a) idêntico ou simiiartramitando, (ªo) semeihante considerado inconstitucionai peiO ?ienário ou (c)iguai aprovacªo ou rejeitado na mesma sessão iegisiativa, inapiicancio-se,respectivamente, o art. 137, os incisos do art. 136 e o inciso iii, do art. 133,todos do RECMRP.

Vigem os prazos decendiais à: (a) apresentação de emendase subemendas a projeção (caput, do art. 129, do RiCiViRPYª e; (b) proiação deparecer peia CCJR (art. 64, do RiCMRP).
A matéria tramita em regime de urgência especiai, conformeo Requerimento nº 4435/2020? O termo fatai para delibera—ia é 25/06/2020.

] Art. 129 — As emendas e subemendas serão apresentadas à Mesa no prazo do até 10 (dez) dias nos projetos comuns e até30 (trinta) dias, nos orçamentos., plano plurianual e diretrizes orçamentárias e nos projetos de codificação, após oconhecimento do respectivo projeto pelo Plenário, para tins de sua apreciação pelas Comissões Permanentes epublicação.
Parágrafo Único — Tratando—se de projeto em regime de urgência especial, ou quando estejam elas assinadas pela maioriaabsoluta dos Vereadores. as emendas e subemendas poderão ser oferecidas por ocasião dos debates em Plenário.
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O projeto, acompanhado de justificativa, contém 04 (quatro)artigos, encerrando em si 03 (três) laudas e o seguinte conteúdo:
- Fica instituída a transparência na divulgação de medidas e açõespara o enfrentamento a pandemia do Coronavirus (Covid-l 9) pelo Município de RibeirãoPreto.
- Por meio de página especifica, vinculada e divulgada na páginainicial do portal da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto na internet, serão disponibilizadasas seguintes informações:
- Previsão orçamentária da Administração Pública Municipal para oenfrentamento ao Coronavírus (Covid19) assim detalhada: a) recursos próprios; b) recursosde fundos municipais; c) repasses estaduais e federais discriminados por área, programa econvênio;
- Execução orçamentária e financeira da Administração PúblicaMunicipal para o enfrentamento ao Coronavírus (Covid—19) com detalhamento da ação, dapopulação atingida por bairro e setor e dos recursos financeiros utilizados;
- Ações de diagnóstico de casos de Coronavírus (Covid-l9) assimdiscriminadas: a) número e tipo de testes diagnósticos disponíveis a partir de aquisiçõescom recursos próprios da Administração Pública Municipal, repasses estaduais e federais edoações; b) número de testes diagnósticos realizados com detalhamento do local de suarealização e o seu resultado;
- Taxa total de ocupação de leitos nos hospitais públicos, fiiantrópicose privados e taxa de leitos ocupados por pacientes da Covid-19 nas mesmas instituições;
— Número total de profissionais da saúde nos hospitais públicos, bemcomo o número de profissionais afastados por suspeitas de infecção pelo Coronavírus;
- Número de profissionais de saúde submetidos a testes diagnósticose a periodicidade da aplicação do mesmo, discriminado por instituição;
- Ações de proteção social da Administração Pública Municipal asfamiiias em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua, tais comodistribuição de cestas básicas, materiais de higiene, alimentação, distribuição de máscarasrespiratórias e outros materiais de proteção, bem como auxílios financeiros discriminando aquantidade por bairro;
- Comparativo mensal entre os casos diagnosticados de doençasrespiratórias por instituição pública, filantrópica e privada entre os anos de 2018, 2019 e2020;
- Ações de fornecimento de Equipamentos de Proteção individuais(Epis) aos profissionais da saúde assim detalhados:
a) número total de EPis disponiveis pela Administração PúblicaMunicipal a partir de aquisições próprias, repasses estaduais e federais e doações;b) número totai de EPis disponibilizados pela Administração PúblicaMunicipai discriminados por instituição pública. fiiantrópica e privada de saúde,discriminando também o número de profissionais existentes em cada instituição;
» Quaisquer outras ações realizadas pela Administração PúblicaMunicipal discriminando () detalhamento da ação, investimentos realizados e populaçãoatingida.
— E essas informações deverão ser atualizadas, no minimo, a cada 48(quarenta e oito) horas.
— A validade desta Lei fica condicionada ao tempo em que durar apandemia e o decreto de calamidade pública municipal.
— Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas asdisposições em contrário.

ª Aprovado em sessão plenária da CMRP em 23/06/2020.
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Não há incidente judicial ou óbice processual-legislativo aoprosseguimento e votação plenária da matéria.
Face ao mer/tum leg/'s, junte-se aos autos:
- it Lei Federal n. 13.979, de 06 ele fevereiro de 2020, quedispõe sobre medidaspara enfrentamento da situação de emergência em saúdepúb/lca de imponência ínternac/ona/decorrente do no vo Coronavírus.

Em escorço, o necessário.
Passese a análise constitucional, legal, regimental eredacional da matéria, a quai não se emoldura em nenhuma das hipóteses denecessidade de parecer sobre o mérito ou providências outras (antecessores aatinente votação plenária), dispostas tanto no é 39, do art. 72 (afetas à CCiR)quanto no artigo 73 e subsequentes (demais comissões permanentes), todos oºoR%CMRP.

' I”- AIGÃLISE VÉ'IÍTICAL:COMPETÉN' IA MUNICIPALPARA
LEGISLAR _ CONSTITUCIONALIDADEFORMAL ORGANICA

1. No tocante à constitucionalidade formal orgânica, apresente propositura se enfeixe ao átrio do inc. do art. 30, da Constituição daRepública, sendo interesse iocai legislar sobre a matéria:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
i— legislar sobre assuntos de interesse local;
(...)"
2. inconfundível, ademais, com os interesses regionai ounacionai, por versar sobre pedra angular Ribeirão—pretana, a transparência nadivulgação de medidas e ações para o enfrentamento da pandemia docoronavírus peão município, conforme especifica.
3. ªssim sendo, o objeto cio presente projeto está emconsonância com a Lei Orgânica do Municipio, cabendo a esta Casa adeliberação sobre a matéria em crivo. Eis o que reza o inc. %, da letra “a", do art.89, da i_OiVi:

",íert. 89. » Cabe a Cámara Mun/Cipal, com a sanção do Prefeito, nãoexigida esta para o especificado na /etra "17” deste anº/go, disporsobre as matérias de competência do Mont/joio e, dentre outrasatribuições, especialmente;
a) — COMPETÉ/VCH GENÉR/CA
f' — ªis/ar sobre assuntos de interesse loca/, inclusive sup/ementandoa leg/s/ação federa/ e estadual, no que couber;"

Lu
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' II JANÃLIÉ'EWHORÍZÓNTÃÚ õõMPÉTÉiQCIXPÁIÍiÃMENfAÉ
PARA LEGISLAR - CONSTITUCIONALIDADEFORMAL SUBIETIVA '

4. ,jª-a iniciativa desta projeção é oe competência comumentre o Chefe do ?oder Executivo e Vereadoria), porquanto a matéria não seinsere no roi 'numerus ciausus' de inciativa privativa do Aicaide, conforme oartigo 39 da ª_OMRP, o artigo 24, & 2º da Constituição Estadual e o artigo 6í daConstituição da Repúbiica.
5. Sobre a subsunção ao referido rol taxativo, no ARE nº8789í1, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federai, declarandoconstitucional lei municipai de origem parlamentar que determinava ainstalação de câmeras de monitoramento em escolas púbiicas e cercanias,assim decidiu: in Hiren's

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Diretade lnconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município doRio de janeiro. instalação de câmeras de monitoramento em escolase cercanias. 3. lnconstitucionaiidade formal. Vício de iniciativa.Com etência '
.Não usur a a com etência rivativa do chefe do Poder Executivo Ieiue embora crie des esa ara a Administra ão Pública não trata dasua estrutura ou da atribui ão de seus ór ãos nem do re ime 'uri'dicode servidores úblicos. 4. Re ercussão eral reconhecida comreafirmação da iurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinárioprovido.

(..,)O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido deque as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estãotaxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata dareserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não seermite assim inter reta ão am liativa do citado dis ositivoconstitucional ara abarcar matérias além da uelas relativas aofuncionamento e estrutura ão da Administra ão Pública maises ecificamente aservidores eór ãos do Poder Executivo.(...) No caso em exame, e lei municipal que prevê a obrigatoriedadede instalação de câmeras de segurança em escolas púbiicasmunicipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuiçãode órgãos da Administração Púbiica local nem trata do regimejurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbronenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislaçãoimpugnada. Por fim, acrescente—se que a proteção aos direitos dacriança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental desegunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de umdever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos quecompõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termosdo art. 227 da Constituição. Ante o exposto, manifesto-me peloreconhecimento da repercussão geral da matéria constitucionaldebatida nos presentes autos e, no mérito, pela reafirmação dajurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa acompetência privativa do Chefe do :ºoder Executivo lei que, emboracrie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura
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ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidorespúblicos (art. 61, & lº, li, a, c e e, da Constituição Federal).(grifamos).

6. Com espeque nos precedentes do Excelso Pretório, vemecãodindo e se consolidando posicionamento acertado da Corte Sandeirante: inverb/5

A. 3. Ação Direta de lnconstitucionalidade. Lei que institui a "Semanade Conscientização sobre a Alienação Parental no Município". li.Inexistência de violação à iniciativa legislativa reservada. O rol deiniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo é matériataxativamente dis osta na Constitui ão Estadual. lll. Inocorrência deusurpação de atribuição administrativa do Chefe do Executivo, Norma decaráter geral e abstrato, com o fim de proporcionar a população domunicipio conhecimento sobre a temática, bem como fomentariniciativas de combate a alienação parental. IV. inexistência dedisposições, na normativa impugnada, que tratem de organizaçãoadministrativa do Poder Executivo ou gestão de escolas e serviçosescolares, questões que deverão ser devidamente regulamentadas peloChefe do Poder Executivo para assegurar o cumprimento da norma.lnocorrência de ofensa a regra da separação dos poderes. V. Criação degastos sem indicação de fonte de custeio. lnconstitucionalidade nãocaracterizada. Possibilidade de realocação e suplementaçãoorçamentária. Fundamento, ademais, que ensejaria, no máximo, ainexequibilidade da norma no exercício orçamentário em que aprovada.Vi. Pedido julgado improcedente. (TJSP; Direta de lnconstitucionalidade2235511-51.2017.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoii; Órgão julgador:Orgão Especial; Tribunal de justiça de São Paulo —Ni/A; Data dojulgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018),
B. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de origemparlamentar que institui campanha permanente de combate a pichaçãoe atos de vandalismo no Municipio de Suzano. inexistência de vício deiniciativa: o rol de iniciativas le islativas reservadas ao Chefe do PoderExecutivo é matéria taxativamente dis esta na Constitui ão Estadual.Ausente ofensa a re ra de iniciativa ademais em razão da im osi ão degastos à Administração. Precedentes do STF. Não ocorrência de infraçãoao principio da harmonia e interdependência entre os poderes na parteprincipal do texto legal. Não configurada, nesse ponto, usurpação dequaisquer das atribuições administrativas reservadas ao Chefe do PoderExecutivo, previstas no artigo 47 da Constituição do Estado de SãoPaulo. Lei que cuida de assunto local, relativo a proteção do meioambiente e controle da poluição. Precedentes deste Órgão Especial.Ausência de dotação orçamentária específica que não torna a normainconstitucional, importando, no máximo, na sua inexequibilidade nomesmo exercicio orçamentário em que fora promulgada. Precedentesdo STF. Expressões e dispositivos legais que fazem referência genéricaà hipótese de infração administrativa e as sanções, sem, contudo,prever de forma exata e clara o 'quantum' da multa cominada, o quecontrasta com o princípio da legalidade estipulado no artigo 111 daConstituição Paulista. Vedado ao Poder Legislativo deixar ao arbítrio doadministrador a disciplina de matéria reservada a lei.inconstitucionalidade, ademais, do trecho normativo que interfere na

u.
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prática de atos de gestão, impondo a Administração "termos deparcerias”, assim como outras medidas executivas e específicas.Vioiação a interdependência e harmonia entre os Poderes, apenas nessepartícuiar. Procedência parcial do pedido. (TJSP; Direta deInconstitucionalidade 2246723—06.2016.8.26.0000; Relator (a): MárcioBartoii; Órgão Juigador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo
- MA; Data dojuigamento: 05/04/2017; Data de Registro: 06/04/2017).

7. Ora, de simples inteiecção, o fato da norma também serdirecionada ao Poder Executivo local não indica que deva ser de iniciativaprivativa, inexistindo afronta ao princípio da reserva da administração ou daseparação das funções do Poder.
8. Eis o posicionamento do E. Tribunal de justiça do Estadode São ?aulo FS? Direta de ãnconstitucionaiidade 2234052—48.2016.8.26.0000; Reêator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão juigador: ÓrgãoEspeciaê; ªribunaâ de Justiça de São Paulo —N/A; Data do juigamento:31/05/2037; Qata de Registro: 07/06/2017):

4ÇÃO aii-RETA DE lli/CONST/TUC/OAríAL/DÁDE Lei nº 117.880, de 26 defevereiro de 2015, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre aobrigatoriedade da divulgação dos gastos relativos às publicidadesimpressas ou digitais da administração pública mon/'Cipal, direta ouindireta ÁLEGA çÁo DE vie/0 DE iii/ICM .T/V/i E OFENSA .ao Paine/ZºioDÁ: SEPARAÇÃODOS PODERES, Rejeição, Lei impugnada, de iniciativaparlamentar que — diversamente de interferir em atos de gestãoadministrativa — busca apenas garantir efetividade ao direito deacesso à informação e ao principio da pub/iC/dade e transparênciados atos do Poder Público, nos termos do art. 59, inciso XXX/l!, e art.37, caput, da Constituição Federal, Princ/Çoio da reserva deadministração que, nesse caso, não e diretamente afetado, mesmoporque ”o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só,não implica que ela deva ser de iniciativa privativa “ do Prefeito (AD!2444/1475, Rel. Min, Dias Toffoli, ]. 05/1i/2014). Entendimento,portanto, que se justifica porque a matéria não versa sobre criação,extinção ou modificação de órgãos administrativos, nem implica nacriação de novas atribuições para o Poder Executivo, senão nasimples reafirmação e concretização de direitos reconhecidos pelaConstituição Federal e que, inclusive, já foram objeto deregulamentação pela União em termos gerais, como consta da Lei nº_72.527, de 18 de novembro de 2011, com expressa ressalva dacompetência dos demais entes federativos para definir regrasespeC/f/cas sobre o tema (art. 45). Competência legislativaconcorrente. Alegação de inconstitucional/dade afastada sob esseaspecto. ALEGAÇAO DE FALTA: DE #if'D/CAÇÃO DOS RECURSOSD/SPOAiii/Eis PARA ATENDER AOS Noi/05 ENCARGOS (alt. 25 daConstituição Estadual), Rejeição. As despesas (extraordinárias) paraproporcionar aque/a pequena informação (cab/vel em uma simpleslinha do texto publicitário), se existentes, seriam de valorinsignificante para o município e poderiam ser absorvidas pelopróprio orçamento da publicidade, sem custos adicionais ou comcustos mínimos, de forma que a falta de previsão orçamentária, porsi so' não justifica o reconhecimento de inconstitucional/alada danorma. interpretação que decorre não apenas do principio da
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razoabilidade, mas também de ponderação orientada pela regracontida no art. .75 da Lei Complementar nº 102/2000, que repuradesnecessán'a a demonstração de adequação orçamentária efinanceira de despesa considerada irrelevante. Posicionamento quefoi prestigiado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nojulgamento da ÁD/ nº 2444/35, Rel. Min. Dias Toffoli, ], 06/íi/20í4 ecuja orientação também e' adotada no presente caso como razão dedecidir Ação julgada improcedente.

9. Seguindo o irreprochávei escóiio de Hely íopesMeireiies: m litren's
"àeis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a elecabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as quedisponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias,órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; a criação de
cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta eautárquica, fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídicodos servidores municipais; e o piano plurianual, as diretrizesorçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares eespeciais” (v. "Direito Municipal Brasileiro", isª edição, São Paulo,Malheiros Editores, 2006, pp, 732/733),

10. ,ª presente lei é de caráter genérico e abstrato. ªxªessesentido, é producente socorrermo—nos, novamente, dos escóiios de Hely Lopesíi/Eeireiies:

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seusvereadores, são todas as que a lei orgânica municipal não reserva,expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicasmunicipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts.61, 5 "iº, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competênciamunicipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefedo Executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação,estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da
Administração Pública municipal; criação de cargos, funções ouempregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacionaldo Município; o regime jurídico único e previdenciário dos servidores
municipais, fixação e aumento de sua remuneração; o planoplurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e oscritérios suplementares e especiais. Os demais projetos competemconcorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental"(“Direito Municipal Brasileiro", 6ª ed,, Malheiros Editores/SP, 1990, p.441)".

11.5nsustentável, assim, a tese de ofensa à regra daseparação das funções do Poder.

32. Sob outro prisma, analisando o desdobrar dos eventosque acarretaram esta, verifica—se que em 22 de janeiro de 2020 foi ativado oCentro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novoíoronavírus (COE—nCoV), conforme estratégia prevista no Plano Nacional de
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:: esposta às Emergências em Saúde ?úbiica do Ministério da Saúde“oz/fio“ '-[nianoderesnostaemeroencia).
13. Por definição do Ministério da Saúde, o Coronavítus ”éuma famiiia de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente docoronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.=Drovoca a doença chamada de coronavírus (COViD-í9i”?
1te.:Diante do novo vírus, em de 30 de janeiro de 2020 aOrganização Mundial de Saúde (OMS) Declarou Emergência em Saúde Púbiicade importância internacionai.
15.53ada a rápida proiiferação e lesividade, inexistindoimunidade adquirida ão COViD-19 é uma mutação nova) e vacinação,resultando, assim, exponenciai contágio e casos de mortes em várias regiões dopianeta, em 11 de março de 2020 a OMS afirmou, pubiicamente, pandemia emrelação ao novo coronavírus.
ie.,âos 04 de fevereiro do corrente ano, o mistério daSaúde baixou a Portaria n. 388/GM/MS, que veicula a Declaração de Emergênciaem Saúde Púbiica de importância Nacional — ESPiN.
17, Em seguida, aos 06 de fevereiro deste ano, sobreveio ai.ei Federaà n. 13.979, que dispõe sobre medidas para enfrentamento dasituação de emerge/me em saúde púb/lca de importância Intemaa'ona/decorrente do novo CoronaV/Tuse, nos incisos lã e iii, de seu art. 3º determinouo isolamento social e a quarentena como mecanismos de enfrentamento à essadoença.

ii;

18. De se esperar, no âmbito jurisdicional, em 19 de marçorecente o Conselho Nacional de justiça (CNJ), mediante a resolução n. 33/20,suspendeu o expediente e prazos forenses até 30 de abril, passando afuncionar, ojudiciário, com “atendimento via plantão".
í9.ã3iante desse triste quadro, e já padecendo com ascompiicações advindas do contágio pelo vírus, foi declarada Calamidade Públicapela timão (Decreto Legisiativo ?ederal nº 06/20, de 20/03/2020), no Estado deSão ?auio (cf. Decreto Estadual nº 64.879, de 20/03/2020, prorrogado) e nomunicípio de Ribeirão ?reto (Decreto Municipal n. 076/2020, de 23/03/2020,também prorrogado), determinando, em síntese:
“39.1 A suspensão das atividades não essenciais das

administrações direta e indireta, pelo período queespecificam (em Ribeirão :Preto, de 24 de março a 26de abril de 2020) e de todos os serviços públicos a
exceção dos órgãos e entidades de segurança pública
e viária, saúde, assistência social, saneamento básico,
zeiadoria, comunicação, tecnologia da informação e
processamento de dados;

“19.2 Suspendem, ainda, as atividades de todos os parquese vedada a utilização de praças e outros locais
3
ÍILLDSll/Coªufiªi'iisjaude.QQY,br/, acessado em 27/03/2020, às 09:57h.
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públicos para a prática de esportes e atividaoªes
lúdicas que possam provocar aglomeração de pessoas;19.3 iDentre outras suspensões, a do comércio, paralizações
e outros efeitos.

20. Em consequência, a economia, as pessoas jurídicas e apopulação em geral amargam grandes dificuldades financeiras, mas e'necessário acatarmos o isolamento recomendado pelos especialistas e órgãosoficiais oªe saúde.
21. Creches, escolas, faculdades, universidades, praças,parques, cinemas, bares, restaurantes e outros locais que comportamaglomerações seguem fechados.
22. Eventos esportivos e culturais cancelados, a exemplodas olimpíadas.
23. Com a reclusão e a incerteza, o gradiente de humor daspessoas varia de irritapilidaoªe, lntranqullidade e medo, com acirramento o'osdiálogos e embates ideológicos, passando pela neutralidade e apatia nalguns echegando, noutros, à positividade e esperança de dias melhores.
24. a comunicação interpessoal passou a se realizar,essencialmente, pela internet.
25. ai: humanidade, que já enfrentou outras pandemias,como a peste bubônica itambém conhecida como peste negra?, a gripeespanhola, a varíola, o tifo, a cólera, a tuberculose, e o iliV (ainda o enfrenta), o

L, mudara” vários parao'igrnas e comportamentosmundiais daqui em Gªlanteem razão do famigerado vírus COVlD—19.

26. ixêessa esteira, pululam várias medidas ao combate doCoronavírus e auxílio à população, por exemplo:
— Ã ?refeitura Municipal de Ribeirão Preto suspendeu por 60(sessenta) dias os cortes (por inadimplência)ª nofornecimento cie água;
- Por sua vez, a CPFL também faz suspensão temporária(por 90 o'ias): do corte de energia elétrica por não
pagamento das respectivas contas;
— O Ministério oa Saúde já destinou mais oªe R$ 3 bilhão emtodo o pais.
- O Governo Federal criou o ªuxílio Emergencial, que é umbenefício financeiro, de parcelas mensais de R$ 600,00(seiscentos reais) por 03 (três) meses, prorrogado com mais2 (duas) parcelas de R$ 300,00 itrezentos reais), destinadosaos trabalhadores informais, microempreendedoresinclivlduais (MEÉ), autônomos e desempregados, e tem porobjetivo fornecer proteção emergencial no período deenfrentamento à crise causada pela pandemia do
Coronavírus - COViD 19.
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27. 2- Câmara Municipal de Ribeirão Preto já repassou R$3.000.000,00 (três milhões de reais) ao erário municipal nesse momentopandêmico:
27.3 Em nobiiíssimo alvedrio, via sessão pienáráa de24/03/2020, por votação unânime, foi autorizado orepasse de R$ 2.000.000,00 (dois milhões oe reais) daCâmara Municipal de Ribeirão Preto para a Prefeitura

Municipal de Ribeirão ;ºreto com o fito de custearações no combate ao COVãõ-íº;
27.2 No mesmo sentido, em sessão plenária de 23/04/2020

a í7ª Legislatura da Ediiio'ade Ribeirão-pretana
aprovou o repasse de mais R$ 300000000 (ummilhão oªe reais) a ;ºrefeâtura Municipal de RibeirãoPreéto para o combate ao coronavírus no município.

28. Com a aprovação da Lei Complementar Feo'eral nº 373,de 27/05/2020, Ribeirão Preto receberá oªa linião o importe deR$ 78.664.025,05 (setenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mii,vinte e cinco reais e cinco centavos), conforme o ?rograma Federativo deãnfrentamento ao Çoronavirus iSARSCovZ — Covid—íº), havendo, portanto, grandecifra OR aMEãíT/ãRiA OGE PODE AUXâLIAR OS Att.: 05 DA REDE ?ÚEíICâãV'ãUãxªiL Fi E OS RESPECTNOS ?ROFESSORES NESSE MO. .ENTO PANDÉMECO.
29. ªlém da elevada cifra supra referida (R$ 78.66fà.025,05),o Município também será beneficiado com ampla gama de medias acivindas dalei complementarsupracitaoªa, a saber:

29.1 A suspensão dos pagamentos das dívidas do Municípiocom a União:
29.11 Suspensão do pagamento de prestações devidas demarço a dezembro de 2020 em operações de crédito junto à União;29.32 A não execução o'e contragarantias o'e dívioºas doscontratos de refinanciamento da Lei nº 9.496, de lí de setembro de 3997 e oasEV oªêoas ?rovisórias nºs 2.192-70, de 24 oªe agosto de 2001 e 2.185—35, de 24de agosto oie 200í (estado de calamidade púbiica);
29.1.3 De acordo com o art. 29, de “iº de março de 2020 eaté 31 oezemªoro de 2020, de que trata o Decreto tegislativo nº 6, de 20 demarço de 2020, a União ficara impedida de executar as garantias das dívidasciesses contratos de refinanciamento de dívidas;
29.345 os valores não pagos deverão ser aplicadospreferenciaêmente em ações que mitiguem os impactos da pano'emãa doCovêoªlê);
29.3..5 De acordo art. fiº do PLC nº 39, de Zola leicomplementar, os Municípios poderão realizar aditamento contratuaê quesuspenoa os paqamentos devidos no exercício financeiro de 2020, inciuindo

10
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principal e quaisquer outros encaroos, de operacoes de crédito interno eexterno celebradas com o sistema financeiro público (incluindo a CaixaEconômica Federal, SNDÍES e Banco do Brasil), privado e instituiçõesmuitiiaterais de crédito. Outrossim, no caso dessas operações serem garantidaspela bªnião, a garantia será mantida.
29.2 A alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, notangente a nulidade dos atos que aumentam as despesas com pessoal, e no quediz respeito aos procedimentos e vedações quando da ocorrência de calamidadepública reconhecida pelo Congresso Nacional;
29.3 A suspensão dos pagamentos dos refinanciamentos dedívidas dos Municípios com a Previdência Social, com vencimento entre lº demarço de 2020 e 31 de dezembro de 2021, e o recolhimento das contribuiçõesrevidenciárias atronais dos Municí ios devidas aos res ectivos re imespróprios, desde que autorizado por lei municipal específica.

30. São várias as proposituras desta Casa de i.eis aprovadascom o fim de proporcionar o enfrentamento ao COViD—í9 e seus efeitos.

Bíâdemais, em lº de abril deste começou a funcionar 0pois hospitalar em frente à UPA da avenida Treze de Maio, o Poio Covid-19,para atendimento inicial dos casos suspeito pela infecção desse vírus.

32.íiafora outros da iniciativa privada, o setor hospitalarpubiico conta com as seguintes unidades?
— Hospitai das Clínicas da Faculdade de Medicina — Campusda US$);
- Hospital das Ciínicas da Faculdade de Medicina - tinidadede Emergência;
- Hospitai da Sociedade Portuguesa de BeneficênCIa —

Hosp. imaculada Conceição;
— Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de
Misericórdia de Ribeirão Preto;
— Hospitai São Paulo de Clínicas Especializadas Ltda;
- Hospitai São Lucas;
— Hospitai São Francisco Sociedade Ltda;
- Hospitai Santa Lydia;
- Hospitai Ribeirânia Ltda;
— Hospitai Maternidade Sinhá gundueira;
- Miª.—ER - Fundação Maternidade Sinhá junqueira;
- Hospital ?siquiátrico Santa ?ereza;
— Sanatório Espirita Vicente de Paula (?siquiátrico).
33. Retirando suhstrato axiológico, de validade e eficácia dopreocupante panorama narrado e das medidas ressaltadas, sendo de extrema

“
https://Www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/Vígilancia/planeja/ilGplanoZ.php
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NFCESSiDâDE, PLAUSiSãLiDADE E RELEVÃNCEA, a presente projeção se soiidificaconsticacionai e lícita, conquanto é corolário do acesso a informação,transparência e pubiicidade a divulgação das informações atinentes aoenfrentamento do novo coronavírus no município de Ribeirão Preto.

34. Nessa senda, sobre os temas acesso à informação,pubiicidade de transparência, há juigado paradigmático, onde o E. Éribunai deiustiça cio ãstado de São Pauio deixou bem claro seu posicionamento sobre asleis da Câmara Municipai de Ribeirão Preto que obrigamio acesso a informaçãoiReiatoria): Xavier de Aquino; Comarca: São Paulo; Orgão juigador: OrgãoEspeciai; Data do julgamento: 06/08/2014; Data de registro: 13/08/2034»): ipsisiirteris
,

“AÇÃO DiREiâ DE lNCONSTEÉUCiONALiDÁDE DE Lªº i.ei deiniciativa parlamentar que dispõe sobre "a obrigatoriedade dedivulgação de listagens de pacientes que aguardam porconsultas de especialistas, exames e cirurgias na rede pública
municipal" na Comarca de Ribeirão Preto iniciativa comum,que não gera despesas a Municipalidade inocorrência cie vícioReserva de iniciativa do Poder Executivo elencada 'numerusciausus' no artigo 24, & Zº da Constituição Estaduai e artigo 61da Constituição da República- improcedência da ação".

35. De igual sorte, assim decidiu O É. Tribunai de justiça doEstacio de São ?auio:

”fªção dec/aratória de incanszªiíuc/ona/idade. Lei Munic/pai.iniciar/va par/amentar. 1, Compete ao Executivo dispor arespeito dos serviços púb/icas criando-os, expandindo-os,reduzindo-os ou extinguindo—05 consubstanciando, comeXC/usiv/dade, a direção superior da administração (art. 47,ii, CE). 2. A lei de iniciativa parlamentar, que não cria serviçooneroso por já existir, mas so' dispõe inserção no site dedados objetivos da transparência da administração, quer emrelação ao Executivo quer ao Legislativo, não vio/a os art/gos5ª, 25 e 47, ii, cc. 144 da CE, Áçáo julgada improcedente. ”(775? — Ação direta de /ncanstituciona/idade nº 0í96650-92.2010,8.26.0000, Re/ator Des. Laerte Sampaio, ].0902/2021).

36. Em caso análogo, eis o entendimento do Exceiso Pretório(fação ªireta de. inconstitucionalidade nº 2.444, Tribunai ?âeno, Rei. iViinistro DiasTofoii, iuigada em 6112014):

”Ação direta de inconstitucional/dade, Lei nº 1" ]521/2000 do Estado doRio Grande do Sul, Obrigação do Governo de divu/gar na imprensaoficia/ e na internet dados re/ar/i/os a contratos de obras púb/icas.Ausência de vicio formal e materia/. Prim/pio da publicidade e datransparência.
Fisca/ização, Const/Tuc/ona/idade. (. . . )
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2. tel que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e nainternet dados relativos a contratos de obras públicas não depende deiniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria,extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere novaatribuição o órgão da administração pública. O fato de a regra estardirigida ao Poder Executivo, por si SÓ, não implica que ela de va ser deiniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, avedação constitucional (CF, art, 6.7, 59 l 9, li, e).
3. ,e”; legislação estadual inspira—se no prinC/pio da publicidade, na suavertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público.Enouadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessáriatransparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindoo prinC/pio constitucional da publicidade da administração pública [art.37, Cªput, CF/õ'ã).
4, É legítimo que o Poder Legislativo, no exercicio do controle externoda administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelopoder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da suafiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da CartaConstitucional, fato que ora se verifica.
5. Ação julgada improcedente. " (gn. )

37.0 interesse público a transparência e o acesso ainformação sobre os dados referentes ao COViªª—íg que esta projeção entaªouiadevern preponderar, tendo em vista ainda que a indigitada informação seconsubstancia em direito fundamental do cidadão, ex vio disposto no artigo Sº,inciso XêV, da Constituição da República Federativa do Brasii de 3988.
38 íxêa lição de tomo do Professor Ceiso Antônio Bandeira deMeião a(in Curso de dir “to administrativo. 12. ed. São Pam : Malheiros, 2000):
Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plenatransparência em seus compodamentos. Não pode na ver em umEstado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo(art, iº, parágrafo único, da Constituição) ocultamento aosaoz'nin/strados dos assuntos que a todos interessam, e muitomenos em relação aos sujeitos individualmente afetados poralguma medida.

39.53, essa pubiicidade, ioséchamou de direito de arquivo aberto (in CANO
Constitucionaã, editora aimedina” 7ª ed., p. 516):

ªoaquim Gomes Canotãi'no
HO, ]. Gomes. Direito

“O direito ao arquivo aberto deve hoje conceber-se não apenas como odireito a obter informações por parte dos cidadãos, mas também comodireito a uma comunicação aberta entre as autoridades e os cidadãos. Acomunicação aberta implicará, entre outras coisas, o dever de aadministração fornecer activamente informações (ex.: coiocar os dadosinformativos na internet, criar sites adequados, ofertas online).

40. ademais, no cumprimento da publicidade, aadministração :ªúªoiica observará o disposto no artigo 37, caput, da Constituição
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da Repuªoiica e o disposto no artigo 111 da Constituição do Estado de São Pauio,que assim prescrevem:
'Art 37, ,; administração pública direta e indireta de qualquer dosPoderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipiosobedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)".

“Artigo iii A administração pública direta, indireta ou fundacional, dequalquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios delegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,finalidade, motivação, interesse púbiico e eficiência".

41. ?or simples, a pubiicidade e transparência sãoconsectários gicos dos princípios da moralidade e eficiência, este assimdefinido pelo Ministro do Excelso Pretório, Dr. Alexandre de Moraes (in MORAES,âiexandre. Reforma ªdministrativa, Emenda Constituiconai n. 19/98, 3ª ed., p.30%:

“(...) o princípio da eficiência é o que impõe a administração públicadireta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, pormeio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra,transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em buscada qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e moraisnecessários para a melhor utilização possível dos recursos púbicos, demaneira a evitarem-se desperdícios e garantirse maior rentabilidadesocial. Note—se que não se trata da consagração da tecnocracía, mas,muito peio contrário, o principio da eficiência dirige-se para a razão efim maior do Estado, a prestação dos serviços sociais essenciais apopulação, visando à adoção de todos os meios legais e moraispossíveis para a satisfação do bem comum.”

42. àâoutro aspecto, a ausência ou a indicação genérica dafonte de custeio na projeção não têm o condão de inquiná-ia deinconstitucionaiidade, restando incólumes os dispositivos previstos no art. LSda Constituição da República, no art. 24 da i.ei de Responsabilidade Fiscai, e noart. 25 da Constituição gandeirante.
43. Coadunando ao arguido, ítambem não há iesão aoestatuído no artigo 167, inciso 5, da CR, pois em verdade não se escabeiecealteração em tei Orçamentária, não sendo esse o objeto da norma.
44. Eis a jurisprudência dominante do E. Tribunal de justiça?auiista SP; Sireta de inconstitucionalidade 2160527—96.2017.8.26.0000;Reiator ( Amorim Cantuária; Órgão julgador: Órgão Especial; "íribunai de,iusti a de São ?auio - MA; Sata do julgamento: 22/5/2017; Sata de Registro:23/ 2017): in verbis

AÇÃO DECLARA TÓR/Á DE !NCO/VST/TUCJONÁUDÁDE— LE] Nº 9.329,DE 03 DE MAIO DE 2017, DO MUN/”JMD DE PRES/DENT? PRUD'EVTE,QUE TRA TÁ DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DÁ "TAXA” DE MÍSCR/ÇllO fil/í
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CONCURSO DE CARGOS PÚBLICOS MUIVTC/PAI'SPA;RA ESTUDANTES E
DESEMPREGADOS - INOCORRENCIADE VIOLA ÇÃO Á SEPARAÇÃO DOS
PODERES - INIC/ATIVA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A
QUESTÃO - VALOR PAGO PELO CANDIDA TO QUE [VÃO PODE SER
CONSIDERADO TAXA (EM SENTIDO TEC'WCO- TRIBUTARIO) OU PREÇO
PUBLCO, INSERINDO-SE NO CONCEITO DE "OUTROS INGRESSOS ” DO
ART 259 DA CE- WEX/"STÉ'VC/A DE INIC/sáTI!/fi EXCLUSIVA DO Ch -

DO EXECUTIVO PARA TRA TAR DESTA ESPEC/E DE RECEITA“,
ARLICANDO-SE A REGRA GERAL DA íiVI'C/Á T/VA CONCORRENTE —

NORMAS QUANTO A iNSCR/ÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO QUE,
ADEMA/S, NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO DISCIPLINA DO
REGIME jMR/D/CO DE SER VIDORES, POR DIZEREM RESPEITO A FASE
ANTERIOR AO PROVIMENTO DO CA RGO — DISCRIMEN ODE,
OUTROSSIM, MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PONDERADO NA EUSCA DA
.íSO/VOM/A, AO GARANTIR IGUALDADE DE COND./ÇÓES ENIRE OS
C4IVDI'DÁTOSAOS CARGOS PUELICOS, INDEDEIVDENTEMENTE DE SUA
SITL/AÇÃO ECONOMICA_— AUSENC/A P0_R FIM DE VIOLA "0 A0 ARJ".25 DA CE EM mo DA PREV/SAO GENERICA DE DOTA O
ORQMENTAR/A PRÓPRIA PARA COBR/R AS DESPESAS DECORRENTES
DA EXECUgODA LEI, CONFORME ENTENDIMENTOPAC/F/CADODO C.
STF E DESTE E. ORGAO ESPEC/AL - Ago [ULGADA
IMPROCEDENTE (T/SP; Direta de Inconstitucional/dade 2083683-
018.20í7.8,26.0000; Re/al'or (a): joão Negrini Filho; Órgão julgador:Orgão Espec/al; Tribuna/ de just/ça de São Pau/o aiwª,“ Dara a'o
ju/gamento: 28/02/2018; Data de Reg/stm: 12/03/2028)

45. Do contrário, evocar eventuaê reflexo orçamentário,serwrãa de pretexªzo para esvaziar iotalmente & função de legislar.
46. Por simples, eventuais reflexos orçamentários poderãoser aíosorvêdos pelo orçamento de três maneirasª:

eirª) via inserção nas despesas já previstas, seja por meio da
utilização de reserva orçamentária ce determinada rubrica,
seja pelo remanejamento cie verbas previstas e não utilizadas;
(5): por créditos adicionais, com (8.1) os suplementaresaqueles devidamente autorizados, (3.2) os especiais ou (8.3)
os extraordinários, ou;
lí) quando inviável essa compiementação, por meio da
inserção no planejamento orçamentário do exercício
subsequente.

47. O Supremo Tribunal Federal (STF) atesta, ademais, quea imprevisão orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias Tamainexequívef, no exercida em que ela VI'ge, as proVl'dénciasnão aufon'zaa'as, masnão as inva/I'O'a, nem as nqu'Hca, conforme excerto retirado de veto cio Ministro
5 ADI 2035546-2920“58.26.0000, contidos no V. voto condutor do [. Relator Desembargador Evarislo dos Santos.
Comarca: São Paulo, Órgãojulgador:Orgão Especial. Data dojulgamentu: 27/07/2016.

,77, , , ,,,, , f—
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Gilmar Mendes no julgamento da Abi 3.599 (ebª 3599/55: Rel. Min. Gilmar
Mendes] 22.05.2007):

“O tema é conhecido do Supremo Tribunal Federal há bastante
tempo. Na ADi1292-MT,Rel.iImarGalvão, unânime, DJ de 15.9.1995,
sagrou—se o entendimento de que não se viabiliza controle abstratode constitucionalidade quando se pretende confrontar norma queimpõe despesa alusiva a vantagem funcional e ao art. 169 da
Constituição, pois a ausência de dotação orçamentária prévia emlegislação específica não autoriza a declaração deinconstitucionalidade da lei, impedindo tãosomente a sua aplicaçãonaquele exercício financeiro. Outros precedentes seguiram—se, todos
no sentido do não conhecimento da ação direta quando fundada no
argumento da ausência de prévia dotação orçamentária para arealização de despesas (AD! 1585 DF, Rel. Sepúlveda Pertence,unânime, DJ de 3.4.1998; ADI 2.339 SC, Rel, ilin. limar Galvão,unânime, DJ 1.6.2001; ADl 2343 SC, Rel. Nelson jobim, maioria, Dj13.6.2003).".

48. ?or derradeiro a este tópico, aiuda—se que eventuaãdespesa advinda desta norma já compõe o orçamento ínsito à execução dosserviços públicos munêcipais.

' iii '

- ÃNÃÍIÉÉ HóRIZóNTÃLÇ“FõRMÁ[ “PRÓ'CED'IMENT0* E
' REDAÇÃO — CONSTITUCIONALIDADEFORMAL OBIETIVA

49. A propositura é pertinente à Lei Ordinária, ex vi incisosdo iãº, do artigo 35, da ª_OiVÉRP.

50. ªtende ao correto e hodierno vernáculo, estandoacompanhada de justificativaª.
51. Quanto à técnica legislativa, articuêa bem seus artigos,trazendo em seu bojo as partes (a) preliminar (ementa, enunciado do objeto e aindicação do âmbito de apãicação das disposições normativas), (b) normativa(conteúdo substantivo da matéria reguladal e (c) fina! (prazo de vigência,aplicando—se, in casu, a revogação expressa e genérica de disposãtivos).
52. Trata, ademais, de um Único objeto (inc. ;, do art. 7º, daª_C 95/98)” — a transparêncãa na divulgação de medidas e ações para o

[' Está em diapasão com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, promulgadopelo Decreto Federal nº 6.583, de29 de setembro de 2008; RICMRP: Art, 110 - As proposições deverão ser redigidas em termos claros. objetivos e
coneisos, em lingua nacional e na onografia oficial. digitadas e assinadas pelo seu autor ou autores. (.,)Art. llZ * As
proposições consistentes em emenda à Lei Orgânica do Municipio, projetos de lei complementar, de lei ordinária. dedecreto legislativo, de resolução ou projeto substitutivo deverão ser oferecidas articuladameme, acompanhadas de
justiticação por escrito e do texto de lei ou outro ato normativo a que digam respeito.7 Parágrafo Único, do art. 1 12, do RICMRP: nenhuma proposição poderá incluir matéria estranha ao seu objeto,
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enfrentamento da pandemia do coronavírus — cie forma claraª, precisa9 elógicalº.

53. Em peroração, além das adequadas forma e redaçãolegisãativas eãeitas, & projeção respeitou o procedimento de tramitação previstono art. EZ? e seguintes do Regimento interno Camerai (Resolução nº 174/2015).

iv DISPOSIÇÃO

em face do acima exposto, ,ciiante , da
Constitucionaãidade, Legalidade e Procedibiiidao'e, nosso PARECER E FAVORAVEL
ao groieto em análise pugnando-se, outrossim, que seja aprovado peloSoberano ?lenário desta Casa nªe Leis (art. 36, cio RãCMRP).

Sala das Comissões, 25 de junho de 2020,

iSAAC ANTUNES
Presidente

Relator/Vice-Presidente

“, MAURÍCIO GASPARINIJE.

8 Cla eza: inciso I, do art. ll, da LC nº 95/98: a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a
norm V ' ar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se estejalegislandoçb) usar frases cunas e concisas;c) construir as orações na ordem direta. evitando preciosismo, neologismo eadjetivações dispensáveis;d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando
preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa,evitando os abusos de caráter estilistico:
º Precisão: incrso il, do art. 11, da LC n“ 95/98: a) articular a linguagem, técnica ou comum. de modo a ensejar perfeita
compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o ªiCªnkC que o legisladorpretende dar à norma; b) expressar a ideia, quando repetida no texto por meio das mesmas palawas. evitando o empregode Sinonímia com propósito meramente estilistico; e) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido
ao texto; (1) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o
uso de expressões locais ou regionais; e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, obsewado o principio de que aprimeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;'" Ordem logica: inciso lll, do art. 117 da LC nº 95/98: a) reunir sob as categorias de agregação — subseção, seção,
capitulo, titulo e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei; b) restringiro conteúdo de cada artigo da
lei a um unico assunto ou princípio: c) expressar por meio dos parágrafosos aspectos complementares a norma enunciada
no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; d) promover as discriminações e enumerações por meiodos incisos. alíneas e itens.


