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A propositura em apreciação, de iniciativa do Vereador Alessandro
Maraca, tem por objeto criar um programa de premiação e certificação em
sustentabilidade ambiental de Ribeirão Preto.

Esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, no
âmbito de suas atribuições estabelecidas pelo artigo 70 e seguintes do Regimento Interno
(Resolução n. 174/15) efetuou análise da matéria sob o aspecto da constitucionalidade e
legalidade, e as responsabilidades que poderão acarretar ao Erário Municipal.

-

A propositura em apreciação, não encontra óbice no que tange as
matérias reservadas privativamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do que
dispõe a Constituição Bandeirante, no art. 24, 82º:

“Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
(...)
& 2º - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado
a iniciativa das leis que disponham sobre:

1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47,
XIX;
3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas
gerais da União;” "4 - servidores públicos do Estado, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para inatividade, bem como fixação ou
alteração do efetivo da Polícia Militar;
6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e
de registros públicos.”
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A Jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento no
sentido de que Leis que não afrontem o rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe
do Poder Executivo não apresentam vício de inconstitucionalidade, neste sentido,
oportuno trazer a baila julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que
apreciou diploma legal de origem do Município de Ribeirão Preto:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº
13.920, de 12 de dezembro de 2016, do Município de
Ribeirão Preto, que “institui pacto municipal! social para a
população em situação de rua, conforme especifica" - Não
ocorrência de ofensa à regra da separação dos Poderes-
Alegação de vício de iniciativa - Inexistência - Rol de
iniciativas legislativas reservadas ao chefe do Poder
Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição
Estadual - A iniciativa parlamentar não ofende o disposto
nos artigos 5º e 47, incisos Il, XIV e XIX, da Constituição
Estadual, por não veicular matéria inserida na reserva da
Administração nem na reserva de iniciativa legislativa do
Chefe do Poder Executivo - Norma de conteúdo
programático, sem qualquer comando imperativo -
Descabida, portanto, a alegação de ofensa aos artigos 5º,
47, incisos Il, XIV e XIX, 144 e 176, |, da Constituição do
Estado. Pedido improcedente.” (Direta de
Inconstitucionalidade '2141949-85.2017.8.26.0000; Rel.
Ricardo Anafe; Julgamento: 31/01/2018). (original sem
grifos).

Desta maneira, em face do acima exposto, a propositura está
adequada e assim, o PARECER é FAVORÁVELà sua aprovação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2020.

ISAAC ANTUNES
PRESIDENTE

MARINHO SAMPAIO
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