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Trata-se de Projeto de Lei de nº 109/21, substitutivo nº 1 e emendas, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como
organizações sociais, para atuarem na gestão dos parques no município de Ribeirão Preto
e dá outras providências.

Conforme previsto no artigo 72, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, compete a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se manifestar em
todosos projetos, especialmente no que pertine aos seus aspectos de constitucionalidade
e legalidade, verificando também se o Poder Legislativo é competente para a propositura
da matéria, analisando seu aspecto intrínseco, sob penade incorrer em vício de iniciativa
que macula desde o nascedouro o projeto apresentado.

Assim dispõe o Regimento:

“Art. 72 - Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifex,
se sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal e, quand
aprovados pelo Plenário, analisá-los sob os aspectos lógico e gramaticala
modo a adequar o texto das proposições ao bom vernáculo. ”
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Vale dizer que, no procedimento prévio de controle de constitucionalidade
estruturado no âmbito de produção legislativa municipal, de um modogeral, aprecia-se a
legalidade e constitucionalidade do projeto de lei sobre três perspectivas elementares:1)
a matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela CF/88 aos
Municípios; II) se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa
para proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional; II) a possibilidade de
violação por parte da matéria legislativa proposta à direitos fundamentais ou instituições
tuteladas por regras ou princípios constitucionais.

De acordo com o texto, a competência da CCJ não se exaure na aprovação do
projeto, eis que ao depois, compete a análise do seu conteúdo sob os aspectos lógicos e
gramaticais, proporcionando assim uma lei, no aspecto amplo, de fácil compreensão e

aplicação.

RELATADO, FUNDAMENTOE PASSO A EMITIR O PARECER.

De início, ressalta-se que o objeto do Projeto de Lei de nº 109/21, substitutivo nº
l e emendas, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a qualificação de
entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, para atuarem na gestão dos
parques no município de Ribeirão Preto e dá outras providências.

Art. 30. Compete aos Municípios:
1- legislar sobre assuntos de interesse local;

Ao projeto de lei nº 109/21 foram apresentadas 3 emendas, das quais, uma aditiva
de propositura do vereador Matheus Moreno e 2 modificativas, uma apresentada pela
Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana e outra pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Por sua vez, ao substitutivo nº | foram apresentadas pelo vereador Marcos Papa
outras 2 emendas aditivas.

De mais a mais, quanto a competência da Casa, a matéria tratada pelo Projeto em
comento se amolda com o que dispõe o artigo 4º, inciso I da Lei Orgânica do Município
de Ribeirão Preto e, por sua vez, é de iniciativa do município legislar sobre peculiar
interesse e bem-estar da população, desde que atendidos os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e desenvolvimento humano.
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No tocante ao projeto em apreciação nesta Comissão, de iniciativa do Prefeito
Municipal, vale dizer que o mesmovisa atingir o objeto proposto e tratado pela ementa
do projeto e, louvável a propositura que propõe a qualificação de entidades sem fins
lucrativos como organizações sociais a fim de que as mesmas atuem na gestão dos
parques do município de Ribeirão Preto.

Vale dizer que as organizações sociais se encaixam na modalidade de parceria
público-privada que tem, por sua vez, se mostrado de forma muito eficiente.E, foi diante
deste cenário então que o presente Projeto de Lei busca a melhoria no serviço: público
municipal qualificando estas entidades e cujas atividades sejam dirigidas ao esporte, à
proteção e conservação do meio ambiente, comafinalidade específica de gerirem parques
existentes na cidade de Ribeirão Preto, desde que sejam atendidos os requisitos
prelecionados em lei.

Elucidando, ressalta-se que Eurico de Andrade Azevedo, em “Organizações
Sociais” dispõe que: “organização social é uma qualificação, um título, que a
Administração outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para queela possa
receber determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções
fiscais etc.) para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse
da comunidade. ”

Desta forma, a propositura visa ampliar, no âmbito municipal, o rol de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, legitimadas a serem qualificadas como
organizações sociais, sintonizando-a com a Lei Federal nº 9.637/98.

O quese pretende então é possibilitar que também as entidades privadas, sem fins
lucrativos, relacionadas à área do esporte, à proteção e conservação do meio ambiente
possam ser qualificadas como organizações sociais.

A propositura encontra fundamento noart. 30, I da Constituição Federal, nosarts.
5º, inciso VT e 38, caput, da Lei Orgânica e encontra-se em conformidade comos preceitos
gerais contidos na Lei Federal nº 9.637/98.

Outrossim, vale dizer que é adequada sua veiculação por meio de projeto delei,
conforme leciona o artigo 38 da Lei Orgânica do Município.

Destarte, o objeto da presente Lei está em consonância com a Lei Orgânica do
Município, cabendo à esta Casa a deliberação sobre a autorização, de acordo com o que
preconizado o art. 8º da LOM.



As disposições do Projeto não ferem cláusulas constitucionais de naturezamaterial. A proposição tampouco merece reparos no que tange à sua juridicidade,regimentalidade e técnica; merecendo, Portanto, nestes termos, prosperar a presentepropositura, visto que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão em perfeitaconsonância com a exigência legal e atende ao mérito de relevância.

Sendo assim, por se encontrar o Projeto de Lei de acordo com as diretrizes legaise constitucionais, este relator não vê óbice instransponível à aprovação do referido projetoe, de acordo com o disposto pelo artigo 119 do Regimento Interno desta Casa emite-se,portanto, parecer favorável.

E o nosso parecer.

Sala das Comissões, em 06 de Julho de 2021.

MEMBRO
Maurício Vila Abranches
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