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REFERÊNCIA:
PARECER Nº À 9 +
PROJETO DE LEÍ Nº 154/21 - RAMON TODAS AS VOZES, COLETIVO
POPULAR JUDETI ZILLI, FRANÇA - INCLUI OS TRABALHADORES DO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO - DAERP,
ENTRE OS GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA A IMUNIZAÇÃO NO PLANO
MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRAA COVID-19.

O projeto em análise, da lavra dos nobres Vereadores referidos,
trata de único objeto! - inclui os trabalhadores do Departamento de Água e
Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP, entre os grupos prioritários para a
imunização no plano municipal de imunização contra a COVID-19.

Foi vazado 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 tácita
de dispositivos), com 04 (quatro) artigos e 03 (duas) laudas, incluindo
justificativa?. :

Engquadra-se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local e necessidade de suplementação de legislação
federal (art. 30, inc. | e Il, da Constituição da República; artigo 165 e
seguintes, da LOMRP), são pertinentes à Lei Ordinária (81º, do artigo 35, da
LOMRP) e de competência comum entre o Chefe do Poder Executivo e
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.

Acerca do desdobrar causal a estas, em 22 de janeiro de 2020 foi
ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o
novo Coronavírus (COE-nCoV), conforme estratégia prevista no Plano
Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da

Por definição do Ministério da Saúde, o Coronavírus “é uma
família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19)"3.

Diante do novo vírus, em de 30 dejaneiro de 2020 a Organização
Mundial de Saúde (OMS) Declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional.

"ne. do art. 7º. da LC 95/98.
2 Art. 12 do RICMRP.
? https: icoronavirus.sgude gov.br/, acessado em 27/03/2020, às 09:57h.
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Dada a rápida proliferação e lesividade, inexistindo imunidade
adquirida (o COVID-19 é uma mutação nova), resultando, assim,
exponencial contágio e casos de mortes em várias regiões do planeta, em
11 de março de 2020 a OMS afirmou, publicamente, pandemia em relação
ao novo coronavírus.

Aos 04 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde baixou a
Portaria n. 188/GM/MS, que veicula a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional - ESPIN.

Em seguida, aos 06 de fevereiro do ano passado, sobreveio a Lei
Federal nº 13.979, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da
situação de emergência em saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus e, nos incisos Il, Il e Vl, de seu art. 3º,
determinou o isolamento social, a quarentena e a restrição de
locomoção (abarcando o lockdown) como mecanismos de
enfrentamento à essa doença.

Diante desse triste quadro, e já padecendo com as complicações
advindas do contágio pelo vírus, foi declarada Calamidade Pública no Estado
de São Paulo (cf. Decreto Estadual nº 64.879, de 20/03/2020) e no município
de Ribeirão Preto (Decreto Municipal nº 076/2020, prorrogado até final de
junho), determinando, em síntese:

16.1 A suspensão das atividades não essenciais
das administrações direta e indireta, pelo
período que especificam e de todos os serviços
públicos à exceção dos órgãos e entidades de
segurança pública e viária, saúde, assistência
social, saneamento básico, zeladoria,
comunicação, tecnologia da informação e
processamento de dados;
16.2 Suspendem, ainda, as atividades de todos
os parques e vedada a utilização de praças e
outros locais públicos para a prática de esportes
e atividades lúdicas que possam provocar
aglomeração de pessoas;
16.3 Dentre outras suspensões, a do comércio,
paralizações e outros efeitos.

Amargando centenas de milhares de mortes e milhões de
contaminações pelo novo coronavírus no Brasil, diante da iminência do
colapso nos sistemas público e privado de saúde, o Decreto do Estado de
São Paulo nº 65.563, de 11 de março de 2021, Instituiu medidas
emergenciais, de caráter temporário e excepcional, no âmbito da medida de
quarentena de que tratam os Decretos nº 64.881, de 22 de março de 2020,
e nº 64.994, de 28 de maio de 2020, destinadas ao enfrentamento da
pandemia de COVID-19 (com o objetivo imediato de conter a transmissão e
disseminação do vírus), aplicável em todo o território estadual (conforme
parágrafo único, do artigo 1º, do referido Decreto).
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Como consectário lógico e legal, pertencente ao território do
Estado de São Paulo, o município de Ribeirão Preto seguirá as orientações
da fase emergencial, nos termos do indigitado Decreto Estadual nº
65.563/21.

lnobstante, visando preservar as vidas e a saúde, abeirando-se,
repita-se, do colapso nos sistemas de saúde, em 16 de março de 2021 foi
editado o Decreto Municipal nº 50/2021, com medidas restritivas para
enfrentar o recrudescimento do coronavírus em nossa cidade durante o
período de 17 a 21 de março deste ano, com a inegável justificativa:

“Considerando que o Município de Ribeirão Preto possui gestão
plena do sistema de saúde, nos termos da Lei Federal nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, da Lei Federal nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, e do Decreto Federal nº 7.508, de 28 de
junho de 2011;
Considerando o Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de
2021 que institui medidas emergenciais, de caráter temporário
e excepcional, no âmbito da medida de quarentena de que
tratam os Decretos nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº
64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo imediato de
conter a transmissão e disseminação da COVID-19;

Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada
de saúde do município de Ribeirão Preto ante o aumento do
número de contaminados que demandam intervenção
hospitalar: Considerando a medida de ocupação de leitos Covid-
19 apresentada nas últimas horas, mesmo com o aumento
expressivo de novos leitos, se mantem acima de 90% nas CTI's;

Considerando a situação epidemiológica de Ribeirão Preto
acompanhados pelos gráficos e tabelas constantes do controle
exercido pela Secretaria de Saúde do Município”.

Esse é um breve histórico.
Noutro giro, sob o prisma vertical - a competência municipal

para legislar - também conhecida como constitucionalidade formal
orgânica, é pertinente à nossa urbe legislar sobre assuntos de interesse
local e suplementar legislação federal em saúde pública, nos moldes do art.
30, incisos | e Il, todos da Constituição da República.

Nesse sentido, é elucidativo o julgamento da ADPF nº 672, rel.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno do STF (julgada em 13/10/2020),
cuja ementa nuclear é a seguinte:

“Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição
Federal consagra a existência de competência administrativa
comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art.
23, e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente
entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre
proteção e defesa da saúde (art. 24, XIl, da CF), permitindo aos
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Municípios suplementara legislação federal e a estadual no que
couber, desde que haja interesse local (art. 30, Il, da CF); e
prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa
do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990),
com a consequente descentralização da execução de serviços,
inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância
sanitária e epidemiológica (art. 68, |, da Lei 8.080/1990)”.

Esse foi o entendimento do Relator Ministro Luiz Fux, quando da
análise, pelo Excelso Pretório, da medida cautelar de suspensão de liminar,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão
monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça de São
Paulo, nos autos do Habeas Corpus preventivo nº 2056954-
03.2021.8.26.0000, que deferiu liminar para exonerar parcialmente o
paciente do cumprimento das medidas restritivas constantes do Decreto nº
50, de 16 de março de 2021, do Prefeito de Ribeirão Preto/SP: in verbis

“Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa
compreensão, forte no entendimento de que a competência da
União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta
a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com
base na competência legislativa concorrente, devendo
prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob
questão for predominantemente de cunho local.

Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no
sentido de que, em matéria de competência federativa
concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de
interesse.

A referida medida cautelar de suspensão de liminar, diante dos
elementos que foram coligidos aos autos e, em análise ao próprio corpo
normativo decretado, considerou proporcionais, razoáveis e legítimas as
medidas adotadas via Decreto nº 50, de 16 de março de 2021, do Prefeito
de Ribeirão Preto/SP, conforme parágrafo de decisão que passamos a
transcrever: in litteris

“Destarte, tratando-se de ato normativo expedido no
exercício de competência legítima do Município, conforme járeconhecido pelo Plenário desta Corte, e inexistindo
desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo,
impõe-se o reconhecimento da plausibilidade da
argumentação do Ministério Público autor, de modo a ser
privilegiada a iniciativa local nesse juízo liminar. Inegável,
lado outro, que a decisão atacada representa potencial risco
de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do
Município de Ribeirão Preto/SP e região, bem como à saúde
pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar

>



Estado de São Paulo

as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a
essa epidemia, em seu território, contribuindo para o
agravamento da sobrecarga verificada no sistema de
saúde.”.

Ademais, referendando a Medida Cautelar na ADI/STF nº 6.341/20
proferida pelo decano, Ministro Marco Aurélio, o Pleno da Suprema Corte,
diante do atual momento pandêmico, tornou explícita a competência
concorrente, em termos de saúde, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios: in verbis

“SAÚDE- CRISE - CORONAVÍRUS - MEDIDA PROVISÓRIA -
PROVIDENCIAS - LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem
atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que
medida provisória dispõe sobre providências no campo da
saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”.

Nessa decisão da ADI/STF nº 6.341/20, o ministro decano-relator
do STF asseverou que:

“(...JTambém não vinga o articulado quanto à reserva de lei
complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente
poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de
envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se
disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que,
a tempo e modo, atuou o Presidente da República - Jair
Bolsonaro - ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém
- repita-se à exaustão - não afasta a competência concorrente,
em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível
o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da
peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido,
simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida
Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo
3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de
providências normativas e administrativas pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios”.

É inquestionável, portanto, a competência dos municípios para
autorregularem a saúde em suas circunscrições, evidentemente face à
pandemia do Covid-19,

Por simples, em razão da excepcional situação ante à pandemia
do COVID-19, e do presumível status de vulnerabilidade daqueles que estão
na linha de frente dos serviços ostensivos do DAERP, é dever municipal
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desenvolver a plena eficácia do princípio da dignidade humana, bem como
preservar a vida e saúde dos servidores públicos municipais.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
vem garantindo ao município, em primazia e promoção ao princípio da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), implementar políticas de
preferência e assecuratória de direitos, conforme Ação Direta de
Inconstitucionalidade, processos nº 2256219-54.2019.8.26.0000; Relator
(a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
12/06/2020.

Conforme bem aduz a justificativa da projeção, os serviços
prestados pelo DAERP são essenciais não só para o funcionamento básico
da sociedade - fornecimento de água e esgotamento sanitário - mas
também para a operacionalização da campanha de vacinação contra a
Covid-19 o que, por lógica e mérito, enseja a necessidade de priorização da
vacinação de tais trabalhadores dessa autarquia municipal, sobretudo por
“estarem na linha de frente”, diariamente expostos.

Ademais, o Excelso Pretório atesta que a imprevisão orçamentária
na Lei de Diretrizes Orçamentárias torna inexequível, no exercício em que
ela vige, as providências não autorizadas, mas não as invalida, nem as
nulifica, conforme excerto retirado de voto do Ministro Gilmar Mendes no
julgamento da ADI 3.599 (ADI 3599/DF Rel. Min. Gilmar Mendes j.
21.05.2007):

“O tema é conhecido do Supremo Tribunal Federal há
bastante tempo. Na ADI 1292-MT, Rel. Ilmar Galvão,
unânime, DJ de 15.9.1995, sagrou-se o entendimento de
que não se viabiliza controle abstrato de
constitucionalidade quando se pretende confrontar norma
que impõe despesa alusiva à vantagem funcional e ao art.
169 da Constituição, pois a ausência de dotação
orçamentária prévia em legislação específica não autoriza
a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo
tãosomente a sua aplicação naquele 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 a realização de despesas (ADI 1585 DF, Rel.
Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 3.4.1998; ADI 2.339
SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI
2343 SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003).”.

Por fim, possíveis dispositivos da projeção que possam aparentar
efeito concreto ou de gestão, em verdade, reafirmam a competência já
destinada aos órgãos da Administração Pública Municipal, tendo a valia e
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condão, contudo, de realçá-los, reunindo no mesmo corpo normativo tais
desideratos, prospectando, assim, maximizar a efetividade da lei.

Desta maneira, em face dos argumentos expostos, nosso
PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura, com o
descortino da decisão final a cargo do Egrégio Plenário desta Casa deLeis.

Sala das Comissões, 1 de julho de 2021.
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