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Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

RererêncIA:
PARECERNS 472.
PROJETO DE LEI Nº 140/20 - BERTINHO SCANDIUZZI - ESTABELECE
MEDIDAS DE CONTROLE, PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO PARA COMBATE DA

COVID-19, NO AEROPORTO ESTADUAL DR. LEITE LOPES, NO TERMINAL
RODOVIÁRIO E NA MINI RODOVIÁRIA JARDIM PAULISTA DO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Este projeto, da lavra do nobre Vereador Bertinho Scandiuzzi,
trata de único objeto! - estabelece medidas de controle, prevenção e
avaliação para combate da COVID-19, no aeroporto estadual Dr. Leite
Lopes, no terminal rodoviário e na mini rodoviária Jardim Paulista, no
município de Ribeirão Preto - de forma clara, precisa e lógica, estando em
correto vernáculo, contendo os atributos indispensáveis a si (novidade,
generalidade, asbtratividade, imperatividade e coercibilidade) e as partes (a)
preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa (substantivo da matéria regulada)
e (c) final (prazo de vigência, com revogação genérica de dispositivos no artigo 5º),
com 05 (cinco) artigos e 02 (duas) laudas, incluindo justificativa”.

Enquadra-se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local e necessidade de suplementação de legislação
federal(art. 30, inc. t e ||, da CR), é pertinente à Lei Ordinária (81º, do artigo
35, da LOMRP) e de competência comum entre a Chefe do Poder Executivo
e Vereador(a), porquanto ainda que se direcione também à Administração
Pública e isso seja questionável, tem mero caráter autorizativo.

Noutro prisma, embora trate de ditames genéricos e abstratos,
qualquer ato de concreção que porventura possa provir desta normativa
deve ser analisado em separado, não tendo o condão, portanto, de
desnaturá-la ou impedi-la de tramitar no processo legislativo.

Ademais, esta projeção cuida de posturas no âmbito da saúde,
em preocupante contexto de pandemia da COVID-19, com regramentos em
diapasão, portanto, com o que determinam o art. 23, inc. le o art. 196,
todos da Constituição da República, sendo matéria de competência e
iniciativa legislativa comuns entre a União, os Estados e os Municípios: /n
verbis

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:

E.)
| - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;

6...)
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, ”.

Noutro giro, de simples intelecção, o fato da norma ser
direcionada ao Poder Executivo, não indica que deva ser de iniciativa
privativa, inexistindo afronta ao princípio da reserva da administração.

Eis o posicionamento do E. Tribunal de justiça do Estado de São
Paulo (TISP; Direta de inconstitucionalidade 2234052 -48.2016.8.26.0000;
Relator(a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de
Registro: 07/06/2017):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 11.880,
de 26 de fevereiro de 2016, de iniciativa pariamentar, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos gastos
relativos às publicidades impressas ou digitais da
administração pública municipal, direta ou indireta”.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. Rejeição. Lei impugnada, de
iniciativa parlamentar que — diversamente de interferir em
atos de gestão administrativa - busca apenas garantir
efetividade ao direito de acesso à informação e ao princípio
da publicidade e transparência dos atos do Poder Público, nos
termos do art. 5º, inciso XXXII, e art. 37, caput, da
Constituição Federal. Princípio da reserva de administração
que, nesse caso, não é diretamente afetado, mesmo porque
"o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, porsi só,
não implica que ela deva ser de iniciativa privativa" do
Prefeito (ADI 2444/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/11/2014).
Entendimento, portanto, que se justifica porque a matéria
não versa sobre criação, extinção ou madificação de órgãos
administrativos, nem implica na criação de novas atribuições
para o Poder Executivo, senão na simples reafirmação e
concretização de direitos reconhecidos pela Constituição
Federal e que, inclusive, já foram objeto de regulamentação
pela União em termos gerais, como consta da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, com expressa ressalva da
competência dos demais entes federativos para definir
regras específicas sobre o tema (art. 45). Competência
legislativa concorrente. Alegação de inconstitucionalidade
afastada sob esse aspecto. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
INDICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA ATENDER
AOS NOVOS ENCARGOS (art. 25 da Constituição Estadual).
Rejeição. As despesas (extraordinárias) para proporcionar
aquela peguena informação (cabível em uma simples linha
do texto publicitário), se existentes, seriam de valor
insignificante para o município e poderiam ser absorvidas
pelo próprio orçamento da publicidade, sem custos adicionais
ou com custos mínimos, de forma que a falta de previsão
orçamentária, por si só não justifica o reconhecimento de
inconstitucionalidade da norma. Interpretação que decorre
não apenas do princípio da razoabilidade, mas também de
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ponderação orientada pela regra contida no art. 16 da Lei
Complementar nº 101/2000, que reputa desnecessária a
demonstração de adequação orçamentária e financeira de
despesa considerada irrelevante. Posicionamento que foi
prestigiado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 2444/85, Rel. Min. Dias Toffoli, |.
06/11/2014 e cuja orientação também é adotada no presente
caso como razão de decidir. Ação julgada improcedente”.

Ademais, a inexistência de indicação expressa ou a previsão
genérica de fonte de custeio não têm o condão de inquinar de
inconstitucionalidade a norma”, pois eventuais gastos poderão ser
absorvidos pelo orçamento de três maneiras":

(A) via inserção nas despesas iá previstas, seja por
meio da utilização de reserva orçamentária de determinada
rubrica, seja pelo remanejamento de verbas previstas e não
utilizadas;

(B) por créditos adicionais, com (B.1) os suplementares
âgueles devidamente autorizados, (B.2) os especiais ou (B.3) os
extraordinários, ou;

(C) quando inviável essa complementação, por meio da
inserção no planejamento orçamentário do exercício
subseguente.

Nesse ponto, a Edilidade Ribeirão-pretana, imbuída dos deveres
cívico e institucional, deve tutelar os direitos indisponíveis da sociedade,
não podendo ser alijada de mais esta de suas dignificantes e politicamente
regeneradoras funções, a de legislar, sobretudo diante do gravíssimo
momento de calamidade pública, da necessidade de medidas ao
enfrentamento da COVID-19.

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,
legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECER
DESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao projeto em análise, pugnando-se que
seja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis (art. 36, do
RICMRP).

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2020.
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