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CoMiIssÃO PERMANENTE DE

Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

(REFERÊNCIA:

PARECERNS SO . .
PROIETO DE LEI Nº 146/20 - JOÃO BATISTA - DECLARA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO POVO RIBEIRÃO-PRETANO A FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Este projeto, da lavra do nobre Vereador Dr. Luciano Mega, trata
de único objeto! - declara patrimônio cultural imaterial do povo Ribeirão-
pretano a fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ - 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 expressa e genérica de
dispositivos), com 04 (quatro) artigos e 04 (quatro) laudas, incluindo
justificativa?.

Enquadra-se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local (art. 30, inc. |, da CR e art. 8º, “a”, inc. |, da
LOMRP), é pertinente à Lei Ordinária (81º, do artigo 35, da LOMRP) e de
iniciativa também de Vereador(a), porquanto a matéria não se insere no rol
'numerus clausus' de inciativa privativa do Alcaide, conforme o artigo 39 da
LOMRP, o artigo 24, 8 2º da Constituição Estadual e o artigo 61 da
Constituição da República.

Sobre a subsunção ao referido rol taxativo, no ARE nº 878911,
com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, declarando
constitucional lei municipal de origem parlamentar que determinava a
instalação de câmeras de monitoramento em escolas públicas e cercanias,
assim decidiu: /n litteris

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de|Inconstitucionalidade estadual. Lei

5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de
câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo
lei que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão
geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.
(...)JO Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no
sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa
parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da
Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do

1 inc.1, do art. 7º, da LC 95/98.
2 Art. 112 do RICMRP.
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Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim,
interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional,
para abarcar matérias além daquelas relativas ao
funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais
especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.
(...) No caso em exame, a lei municipal que prevê a
obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em
escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública
jocal nem trata do regime jurídico de servidores públicos,
motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de
inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. Por
fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e
do adolescente qualifica-se como direito fundamental de
segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação
de um dever de prestação positiva destinado a todos os
entes políticos que compõem a organização federativa do
Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição.
Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da
repercussão geral da matéria constitucional debatida nos
presentes autos e, no mérito, pela reafirmação da
jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a
competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração Pública, não trata
da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime jurídico de servidores públicos (art. 61, 81º, Ia, ce
e, da Constituição Federal). (grifamos).

Além disso, O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou
entendimento de que a declaração de patrimônio cultural do município não
se cinge à competência privativa do Executivo, podendo se originar e sendo
TOTALMENTE VÁLIDA iniciativa do parlamento, igual ao presente caso: in
verbis

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — LEI Nº 12.019,
DE 7 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP,
QUE “INSTITUI COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DE

SOROCABA, A 'FEIRA DA BARGANHA;, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS! - INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO LOCAL - VIABILIDADE - TEMA QUE NÃO SE
INSERE DENTRE O ROL CONSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO PARA
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO - LEI QUE NÃO
VERSA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES,
ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS
OU MESMO TEMA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO -— TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF -
TEMA NO 917 - ARE 878.911/R] - ATO QUE OBJETIVA DEFESA
DO PATRIMÔNIO CULTURAL LOCAL - VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO
DOS PODERES INEXISTENTE — PRECEDENTES —

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 2261493-96.2019.8.26.0000; Relator
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(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial;Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:08/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020).

Lado outro, a imprevisão da fonte de custeio não tem o condão deinquinar de inconstitucionalidade a norma), pois eventuais gastos poderãoser absorvidos pelo orçamento de três maneiras*:
(A) via inserção nas despesas já previstas, seja pormeio da utilização de reserva orçamentária de determinadarubrica, seja pelo remanejamento de verbas previstas e nãoutilizadas;
(B) por créditos adicionais, com (B.1) os suplementaresàqueles devidamente autorizados, (B.2) os especiais ou (B.3) osextraordinários, ou;
(C) quando inviável essa complementação, por meio dainserção no planejamento orçamentário do exercíciosubsequente.

Assim sendo, não há prejuízo ao que determinam o art. 195 daCarta Magna, o art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 25 daConstituição Bandeirantes, pois, em síntese, as leis que criem despesas,ainda que não expressem a fonte de custeio, não devem ser declaradasinconstitucionais, podendo apenas ser consideradas inexequíveis para omesmo exercício financeiro.

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao projeto em análise, pugnando-se queseja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis (art. 36, doRICMRP).
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2020.

ISAAC ANTUNESprada Presidente

ARINHOSAMPAIO MAU ABRANCHES

2 TISP: ADInº 2083683-08.2017.8.26.0000 e ADI nº 2160527-96.2017.8.26.0000.


