




CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE LEI N° /o0j  /2020 

Dispõe em caráter excepcional sobre a 
autorização para que os condutores de 
veículos escolares possam exercer outras 
atividades de transporte no âmbito do 
Município de Sorocaba. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 10  Os condutores de veículos escolares que possuam autorização 
municipal para exploração exclusiva do serviço de Transporte de Escolar ficam 
autorizados a exercer outras atividades de transporte, enquanto vigorar norma local 
que suspenda as atividades escolares ou em creches, por motivos de força maior 
relacionadas ao COVID-19. 

Art. 2° O serviço deverá ser prestado sempre observando as medidas de 
segurança e prevenção dos riscos de disseminação do COVID-19. 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de verbas orçamentárias próprias. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na daVa d; sua publicação. 

ÇA 

S.S., 17 de ju o de 020. 

FERNANDO LVES LISBOA DINI 
ereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposição pretende estabelecer em caráter excepcional 
autorização para que os condutores de veículos escolares possam exercer outras 
atividades de transporte no âmbito do Município de Sorocaba. 

Ocorre que por conta da pandemia do novo coronavírus, todos os 
setores da economia, bem como todas as profissões foram afetadas pelas medidas 
restritivas do Poder Público para evitar propagação da covid-1 9. 

É sabido que uma das medidas impostas pelos Estados e 
Municípios foi a suspensão das aulas, haja vista que a vida escolar acadêmica se 
mostra como meio propagador do vírus que deu ensejo à pandemia 

Com as escolas fechadas, os motoristas que fazem o transporte dos 
alunos foram impedidos de trabalhar e, consequentemente, estão sem condições 
para manterem a própria subsistência. 

De outro lado, é noticiado diariamente nos noticiários de diversas 
regiões do país a informação da escassez de veículos do transporte coletivo urbano, 
o que faz com que pessoas fiquem aglomeradas à espera dos veículos. 

Sendo assim, nossa iniciativa visa socorrer os profissionais que 
fazem o transporte escolar, prejudicados pela suspensão das aulas, e desafogar o 
transporte coletivo, evitando a disseminação da Covid-19. 

Cabe mencionar que com a aprovação deste projeto de lei os 
veículos do transporte escolar poderão circular também para atender o transporte 
público coletivo do município, contribuindo, assim, para que os setores sensíveis da 
economia e essenciais para a sociedade continu'Çuncionando sem que isso possa 
causar aglomerações e maior possibilidade de dÁsseniinação do vírus. 

Dessa forma, estando justificUo o ptesente  projeto de lei, contamos 
com o apoio dos Nobres Colegas para sua apovaçã$. 

S.S., 17 de junhó de 2520. 

FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Vereador 



CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE PL 109/2020 

A autoria da presente Proposição é do Vereador 

Fernando Alves Lisboa Dini. 

Trata-se de PL que dispõe em caráter excepcional 

sobre a autorização para que os condutores de veículos escolares possam exercer outras 

atividades de transporte no âmbito do Município de Sorocaba. 

Este Projeto de Lei não encontra respaldo em 

nosso Direito Positivo,  neste diapasão passa-se a expor: 

Ressalta-se que este PL visa normatizar sobre 

providências eminentemente administrativas, as quais já foram normatizadas 

administrativamente via Decreto do Poder Executivo,  in verbis: 

DECRETO N°25.626, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

(Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços 

de Transporte Escolar no Município de Sorocaba e dá outras 

providências). 

REGULAMENTO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Art. l Visa o presente Regulamento disciplinar as condições para 

exploração dos serviços de Transporte de Escolares no Município 

de Sorocaba. 

Parágrcifo único. Compete à Empresa de Desenvolvimento Urbano 

e Social de Sorocaba - URBES autorizar, controlar e fiscalizar a 

execução dos serviços aplicando as penalidades cabíveis previstas 

neste Regulamento. 

Anexo 1- Multas 

Grupo Ii - Multa de R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos) 

i,) Utilizar veículo/escolar para outra finalidade.  (g.n.) 

As decisões administrativas são de competência 

privativa, ou seja, exclusiva do Chefe do Poder Executivo, apenas a este cabe o juízo de 

oportunidade e conveniência concernente às questões administrativas, conforme estabelece o 

art. 84, II da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 47, TI da Constituição do 

Estado de São Paulo e art. 61, II da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, tais comandos 

constitucionais e legal normatizam todos no mesmo sentido, que cabe ao Chefe do Poder 

Executivo privativamente (exclusivamente) a direção da Administração Pública, sendo que 

direção é o ato de dirigir exercendo autoridade, governo, comando, juízo de conveniência e 

oportunidade, estando, portanto, este PL eivado de vício de iniciativa.  Vislumbrar-se-ia a 

possibilidade da competência legiferante concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo 

se acaso existisse legislação federal ou estadual estabelecendo a possibilidade disposta nesta 

Proposição, haveria então a possibilidade dos Municípios suplementar tais legislações. 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Acentua-se, a seguir, o posicionamento do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 179.951-0/1-00, 

com julgamento datado em 07.10.2009), o qual por sua vez está em consonância com os 

ensinamentos do insigne administrativista Hely Lopes Meireiles, afirmando-se que em matéria 

eminentemente administrativa, a Câmara poderá atuar adjuvandi causa, a título de colaboração 

e sem força obrigatória: 

Como ensina HELY LOPES MEIRELLES, "A atribuição típica e 

predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a 

administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta 

aos interesses locais. A Câmara não administra o Município; 

estabelece, apenas, normas de administração... De um modo geral, 

pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas 

administrativas ao prefeito adjuvandi causa, isto é, a título de 

colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo; o 

que não pode é prover situações concretas  por seus próprios atos ou 

impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva 

competência e atribuição.  Usurpando funções do Executivo, ou 

suprimindo atribuições do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade 

reprimível por via judicial" ("Direito Municipal Brasileiro", 

Mali, eiros Editores, São Paulo, 15" ed., pp. 605/606). (g.n.) 

E não é de outro modo que vem decidindo este Colendo Órgão Especial 

(ADIns n°s. 148.310-0/5, julgada em 14.11.2007; 151.901010, 

julgada em 05.03.2008, 154.251-014, julgada em 09.04.2008; 158.3 71-

09, julgada em 04.06.2008; 157.079-0/0, julgada em 18.06.2008; 

160.355-0/8 e 160.374-0/4, ambas julgadas em 13.08.2008; 162.919-

0 julgada em 10.09.2008; 151.527-0/2, julgada em 29.10.2008; 

159.528-0/5, julgada em 12.11.2008; 168.669-0/9, julgada em 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA. 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

14.01.2009, e 174.000-016 julgada em 1% 7/2009, todas deste relator, 

entre inúmeros outros precedentes desta Corte). 

Soma-se ao posicionamento jurisprudencial do 

TJ/SP, o estabelecido na LOM, concernente a atividade administrativa: 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PR E,  

Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito: 

II- exercer a direção superior da Administração Pública Municipal. 

Tal artigo é simétrico com o constante na 

Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis: 

SEÇÃO 1! 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República.- epública: 

II- II- exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção superior 

da administração federal. 

Nos exatos termos das normas retro elencadas, 

decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do julgamento da Ação Direta de  

Inconstitucionalidade n° 127.011.0/7-00, que ocorreu cm 25.10.2006,  sobre a 

inconstitucional idade de Lei de iniciativa parlamentar, em matéria administrativa: 

4 



UC 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ES -FADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Atuante, na espécie, o princípio da simetria, porquanto cabe ao 

Presidente da República exercer, com o auxilio dos Ministros de 

Estado, a direção da administração federal, ao Governador de Estado, 

com os Secretários de Estado, a administração estadual; e ao Prefeito  

Municipal, com seus auxiliares diretos, a administração municipal.  

(g.n.) 

A lei atacada é de iniciativa parlamentar, dispondo sobre matéria 

reservada ao Executivo, assim afrontando a independência e harmonia 

dos poderes. 

Em casos semelhantes ao ora em exame, tem o Colendo Tribunal de 

Justiça, de modo reiterado,  afastado a interferência do Poder 

Legislativo sobre atividades e providências afetadas ao Chefe do Poder 

Executivo. Foi fixado, em recente julgado, que ao executivo haverá de 

caber o exercício de atos que impliquem no gerir as atividades 

municipais.  (g.n.) 

Por todo o exposto, conclui-se pela 

inconstitucionalidade formal deste Projeto de Lei,  pois as providências administrativas, 

quando estas dependem de lei é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem 

cabe o gerenciamento da Administração, em consonância com o princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil, da harmonia e separação dos poderes, estabelecido no art. 2° 

da Constituição Federal e art. 50  da Constituição Estadual. Salienta-se, ainda, que a Constituição 

da República Federativa do Brasil, em seu art. 84, II, estabelece ser de competência privativa 

do Presidente da República exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior 

da administração federal, destaca-se que face ao princípio da simetria, tal comando 

Constitucional é aplicável aos Municípios. Destaca-se por fim, que o posicionamento 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

conclusivo deste PL, está em conformidade com a Doutrina Pátria, bem como com a 

jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

É o parecer. 

Sorocaba, 26 de junho de 2.020. 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Legislativo 

De acordo: 

MARCIA EGORLLI ANTUNES 

Secretária Jurídica 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 109/2020, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe em 
caráter excepcional sobre a autorização para que os condutores de veículos escolares 
possam exercer outras atividades de transporte no âmbito do Município de Sorocaba. 

Conforme o art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator do parecer desta Comissão neste 

Projeto, o nobre Vereador José Francisco Martinez, que deverá observar o § 1° 

devendo emitir seu parecer conforme os §2°e 3' do mesmo artigo. 

S/C., 7 de A.L de 2020. 

Áà  

PÉRICLES RÉ Ø'! 	DONÇA DE LIMA 
Pr' ir - Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador José Francisco Martinez 
PL 109/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Fernando Alves 
Lisboa Dini, que "Dispõe em caráter excepcional sobre a autorização para que os 
condutores de veículos escolares possam exercer outras atividades de transporte no 
âmbito do Município de Sorocaba ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para 
exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto (fis. 04/09). 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão 
de Justiça para ser apreciada. 

Entretanto, antes da análise da propositura, tendo em vista a relevância da 
matéria, opinamos pela oitiva da Sra. Prefeita Municipal,  nos termos do art. 57 do RIC, 
com o intuito de verificar a possibilidade de i • lementação das ações pretendidas na 
proposição, considerando a atual estrutura da Ál inistração Pública Municipal. 

S/C., 08 de 	se 2020. 

PÉRICLES'' 'I' J DONÇA DE LIMA 
ente 

ANSEL i O 0T1! ETO 

JOSÉ FRANCIS e 4 MARTINEZ 
Rela 



Sendo só o que nos apresenta par mento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

CÂMARAMUNICIPÀL DE SOROCABA 
- EStADO DE SÃO PAULO 

Av. Eng, Carlos Reinaldo Mendes, n.° 2.945 Alto da Boa Vista - CEP 18.013-904 
Tel.: (OXX 15) 3238-1111. Home Page: http://www. cainarasorocaba,sp. gov. br 

9') 
	 Sorocaba, 15 de julho de 2020 

À Excelentíssima Senhora 

JAQU ELIN E ULIAN BARCELOS COUTI NHO 
Prefeita Municipal de Sorocaba 

Assunto: "Projeto de Lei 0 109/2020, para manifestação" 

Excelentíssima Senhora, 

De acordo com o Parecer da Comissão de Justiça desta Casa e nos 

termos do art. 57, § 12 e  22;  do Regimento Interno, estamos encaminhando 

xerocópia do Projeto de Lei'n2  109/2020, de autoria desta Presidência, que dispõe 
em caráter excepcional sobre a autorização para que os condutores de veículos 

escolares possam exercer outras atividades de transporte no âmbito do Município 

de Sorocaba, para análise e manifestação de'Voss. celência. 

FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Presidente 

Este impresso foi confecoion5dø 
com papel 100% reciclado 
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Prefeitura de 
SOROCABA 

SERIM-OF- 265/2020 

j.jAO P 
iA 

Gabinete da Prefeita 

JETO 	Sorocaba, 18 de agosto de 2020 

Senhor Presidente, 

Servimo-nos do presente, para acusar o recebimento do oficio n° 220, 
datado de 15/7/2020, através do qual nos foi encaminhada cópia do Projeto de Lei n° 
109/2020, de autoria dessa Presidência, dispõe em caráter excepcional sobre a autorização 
para que os condutores de veículos escolares possam exercer outras atividades de transporte 
no âmbito do Município de Sorocaba. 

Informamos conforme esclarecimentos da URBES - Trânsito e 
Transportes que após análise técnica de viabilidade do Projeto de Lei em referência, cumpre 
primeiramente manifestarmos que o poder público já norrnatiza a atividade de transporte 
escolar no município, através do Decreto n° 25.626, de 26 de fevereiro de 2020, destinado a 
transportar estudantes e ou crianças que utilizam creche, mediante contrato com pessoas 
físicas ou jurídicas sem interferência do Poder Público, e mediante autorização outorgada pela 
URBES. Além disso, o município também regulamenta o serviço de transporte coletivo 
através do Decreto n° 17.992/2009, o serviço de transporte especial pelo Decreto n° 
23.346/2017, o serviço de transporte por fretamento pelo Decreto n° 14.239/2004, e o serviço 
de Táxi pelo Decreto n° 21.522/2014, onde são respeitadas as características e modelo de 
contratação de cada segmento. Nesse sentido, mesmo de maneira excepcional, não há amparo 
legal para utilização de vans escolares para outros tipos de transporte já devidamente 
regulamentado no município. 

Ante o exposto, entendemos que o PL 109/2020 não deve prosperar. 
Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

1 
MAIJRLRTAVARE "USTA 

Secretário de R1açôes Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINE 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 



~-D A MUNICIPAL DE SOROCABA. ........ ......... 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

RELATOR: PÉRICLES RÉGIS MENDONÇA DE LIMA 
SOBRE: O Projeto de Lei n° 109/2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 109/2020, de autoria do Edil Fernando Alves Lisboa 
Dini, que dispõe em caráter excepcional sobre a autorização para que os condutores de veículos 
escolares possam exercer outras atividades de transporte no âmbito do Município de Sorocaba. 

Em que pese a boa intenção do nobre autor, a proposição padece de vício de iniciativa, 
razo pela qual, de início esta Comissão opinou pela oitiva da Sra Prefeita Municipal, nos termos 
do art. 57 do Regimento Interno, com o intuito de se verificar a possibilidade de implementação 
das ações pretendidas na proposição (fl. 11). 

O Poder Executivo, por sua vez, ainda esclareceu que: 
"(..) cumpre primeiramente manifestarmos que o poder público já normatiza a 
atividade de transporte escolar no município, através do Decreto n°25.626, de 26 de 
fevereiro de 2020 (..) também regulamenta o serviço de transporte coletivo através do 
Decreto n° 17.992/2009, (..)Decreto n°23.346/2017, (..)Decreto n° 14.239/2004 

(..)Decreto no 21.522/2014, onde são respeitadas as características e o modelo de 

contratação de cada segmento. Neste sentido, mesmo em caráter excepcional, não há 
amparo legal para utilização de vans escolares para outros tipos de transporte já 
devidamente regulamentado no município. Ante o exposto, entendemos que o PL 
109/2020 não deve prosperar (..)" 

Assim, entende esta Comissão que o presente PL não deve prosperar em face da 
inconstitucional idade formal acima exposta. 

AS REGIS 	ANSELMO k 0 NETO 
ere \ Presidente 	 Vereas -mbro 

Sorocaba, 8 de setembro de 2020. 



CÁ,* MARA MUNICIPAL DE  SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE LEI No 12) 2,o 2£ 

Dispõe sobre contratação de profissionais de 
psicologia pela prefeitura para tratar pacientes 
com algum distúrbio oriundo da pandemia de 
COVID-19 e dá outras providências 

A Câmara Municipal de Scfocaba decreta: 

Art. 1° Determina a contratação de profissionais de psicologia 
pela prefeitura para atuar nas UBS's (unidades básica de saúde). 

§ 1° Cada unidade básica de saúde contará com ao menos 1 
(um) profissional da área de psicologia que tratará de pacientes com algum distúrbio 
oriundo da pandemia do COVID-19. 

§ 2° Os munícipes com casos decorrentes de outros fatores que 
não seja da pandemia do COVID-19, deverão procurar a prefeitura através de seus 
órgãos competentes que o encaminhará para o local adequado para seu tratamento. 

Art. 2° Esses contratos terão a validade por 1 (um) ano 
prorrogáveis pelo mesmo período. 

Art. 3° As despesas decorrentes da implantação desta lei 
ocorrerão por conta de dotação orçamentárias próprias. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

S/S.., 27 de rlhp  de1020. 

1J 

Pr. Luis Saitos 
7
5é

ador 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Justificativa: 

Especialistas em saúde mental de América Latina e Espanha alertaram 
para a possibilidade de uma onda de distúrbios como ansiedade, depressão e estresse e 
até mesmo suicídios como resultado da pandemia da covid-19 e pedem que colegas da 
área e as pessoas em geral estejam atentos a fim de contê-la a tempo. 

Ainda mais atenção deve ser dada às populações vulneráveis a esses 
distúrbios, como idosos e os profissionais da saúde que estão na linha de frente da 
batalha contra a covid- 19, de acordo com eles. 

Essas são as principais conclusões de um encontro virtual de mais de mil 
profissionais de saúde de diferentes áreas terapêuticas convocado pela Janssen, o grupo 
de empresas farmacêuticas da Johnson & Jolmson, para abordar o tema "Saúde Mental 
em Tempos de Pandemia". 

O psiquiatra brasileiro Humberto Corrêa, destacou no encontro que, 
embora esta a humanidade já tivesse enfrentado uma pandemia e um isolamento social, 
esta é a primeira vez em âmbito mundial por um período superior a 21 dias. 

Os especialistas debateram as principais consequências que a 
covid-19 e a prolongada quarentena que governos e instituições adotaram para 
conter a disseminação da doença terão sobre a saúde mental em todo o 
mundo e para os latino-americanos em particular. 

Corrêa, professor de psiquiatria da UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais), perguntou se a humanidade está preparada para um impacto que "não 
tem precedentes" e produz "enorme sofrimento psíquico" devido ao "sofrimento da 
doença, morte de familiares e amigos, desemprego e economia global, entre outros 
fatores". 

Tudo isso leva a estados de depressão, ansiedade, transtorno de 
estresse pós-traumático e abuso de álcool ou outras substâncias. A 
tempestade perfeita que os especialistas preveem será a próxima onda da 
pandemia", disse o presidente da Associação Brasileira de Estudos e 
Prevenção de Suicídios (Abeps).e a entidade latino-americana do mesmo tema 
(Asulac). 

Corrêa pediu que governos, profissionais da saúde mental e a sociedade 
em geral se preparem para essa "quarta onda" e definam estratégias para mitigar os 
efeitos da pandemia, especialmente em grupos vulneráveis. 

Por sua vez, o colombiano Rodrigo Córdoba, diretor do Departamento de 
Psiquiatria da Universidade de Rosario e diretor do Centro de Pesquisas do Sistema 
Nervoso do Grupo CISNE, destacou a importância da detecção precoce da depressão e 
da ansiedade. 

Para a depressão, ele recomendou que seja perguntado ao paciente se "no 
último mês ele se preocupou por se sentir deprimido ou sem esperança" ou "ficou 
preocupado por ter menos interesse ou prazer nas coisas". 
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A detecção precoce é a melhor alternativa que temos. Se respondermos a 
essas perguntas, certamente poderemos mudar significativamente o futuro dessas 
pessoas e evitar o suicídio", disse. 

Córdoba fez referência a um estudo chamado'. "Depressão Resistente ao 
Tratamento na América Latina", do qual participou e que foi realizado na América 
Latina sobre a prevalência da depressão resistente em Brasil, Argentina, México e 
Colômbia. 

O estudo mostrou que 3 em cada 10 pacientes com grande depressão se 
tornam resistentes ao tratamento. 

"Isso representa outro desafio que nos espera, devido ao alto custo 
associado em termos pessoais, familiares e sociais', afirmou. 
Epidemia de estresse pós-traumático 

O argentino Marcelo Cetkovich, diretor médico do meco (Instituto de 
Neurologia Cognitiva), enfocou sua apresentação no estresse produzido pelo "impacto 
da pandemia, os efeitos negativos do isolamento, o medo, a preocupação financeira e 
também a angústia gerada pelas notícias falsas ou notícias que assustam as pessoas". 

LuisSntos 
Verea'do 
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EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 129/2020 

A autoria da presente Proposição é do Vereador Luis 

Santos Pereira Filho. 

Trata-se de PL que dispõe sobre contratação de 

profissionais de psicologia pela prefeitura para tratar pacientes com algum distúrbio oriundo da 

pandemia de COVID-19 e dá outras providências. 

Este Projeto de Lei não encontra respaldo em 

nosso Direito Positivo,  neste diapasão passa-se a expor: 

Dispõe nos termos infra este PL: 

Art. J)  Determina a contratação de profissionais de psicologia pela 

prefeitura para atuar nas UBS 's (unidades básica de saúde). 

§ 1 0  Cada unidade básica de saúde contará com ao menos 1 (um) 

profissional da área de psicologia que tratará de pacientes com algum 

distúrbio oriundo da pandemia do COVID-19. 

Ressalta-se que este PL visa normatizar sobre 

providências eminentemente administrativas a serem desenvolvidas no âmbito da 

Administração Direta do Município,  sendo que: 

1 
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As decisões administrativas são de competência 

privativa, ou seja, exclusiva do Chefe do Poder Executivo, apenas a este cabe o juízo de 

oportunidade e conveniência concernente às questões administrativas, conforme estabelece o 

art. 84, II da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 47, II da Constituição do 

Estado de São Paulo e art. 61, II da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, tais comandos 

constitucionais e legal normatizam todos no mesmo sentido, que cabe ao Chefe do Poder 

Executivo privativamente (exclusivamente) a direção da Administração Pública, sendo que 

direção é o ato de dirigir exercendo autoridade, governo, comando, juízo de conveniência e 

oportunidade, estando, portanto, este PL eivado de vício de iniciativa.  Vislumbrar-se-ia a 

possibilidade da competência legiferante concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo 

se acaso existisse legislação federal ou estadual estabelecendo as obrigações dispostas nesta 

Proposição, haveria então a possibilidade dos Municípios suplementar tais legislações. 

Acentua-se, a seguir, o posicionamento do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 179.951-0/1-00, 

com julgamento datado em 07.10.2009), o qual por sua vez está em consonância com os 

ensinamentos do insigne administrativista Hely Lopes Meirelles, afirmando-se que em matéria 

eminentemente administrativa, a Câmara poderá atuar adjuvandi causa, a título de colaboração 

e sem força obrigatória: 

Como ensina HELY LOPES MEIRELLES, "Á atribuição típica e 

predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a 

administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta 

aos interesses locais. A Câmara não administra o Município; 

estabelece, apenas, normas de administração... De um modo geral, 

pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas 

administrativas ao prejèito adjuvandi causa, isto é, a título de 

colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo; o 

que não pode é prover situações concretas  por seus próprios atos ou 

impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva 
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competência e atribuição. Usurpando funções do Executivo, ou 

suprimindo atribuições do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade 

reprimível por via judicial" ("Direito Municipal Brasileiro", 

Malheiros Editores, São Paulo, 15" ed., pp. 605/606). (g.n.) 

E não é de outro modo que vem decidindo este Colendo Órgão Especial 

(ADIns n°s. 148.310-0/5, julgada em 14.11.2007; 151.901-0/0, 

julgada em 05.03.2008; 154.251-014, julgada em 09.04.2008; 158.3 71- 

0, julgada em 04.06.2008; 157.079-0/0, julgada em 18.06.2008; 

160.355-0/8 e 160.374-0/4, ambas julgadas em 13.08.2008; 162.919- 

0/7 	em 10.09.2008; 151.527-0/2, julgada em 29.10.2008; 

159.5280/5, julgada em 12.11.2008; 168.669-0/9, julgada em 

14.01.2009, e 174.000-016 julgada  em 10/0  7/2009, todas deste relator, 

entre inúmeros outros precedentes desta Corte). 

Soma-se ao posicionamento jurisprudencial do 

TJ/SP, o estabelecido na LOM, concernente a atividade administrativa: 

SEÇÃO H 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito: 

II- exercer a direção superior da Administração Pública Municipal. 

Tal artigo é simétrico com o constante na 

Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis: 

SEÇÃO II 
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DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

II- exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção superior 

da administração federal. 

Nos exatos termos das normas retro elencadas, 

decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 127.011.0/7-00, que ocorreu em 25.10.2006,  sobre a 

inconstitucionalidade de Lei de iniciativa parlamentar, em matéria administrativa: 

Atuante, na espécie, o princípio da simetria, porquanto cabe ao 

Presidente da República exercer, com o auxilio dos Ministros de 

Estado, a direção da administração federal; ao Governador de Estado, 

com os Secretários de Estado, a administração estadual, e ao Prefeito  

Municipal, com seus auxiliares diretos, a administração municipal. 

(g.n.) 

A lei atacada é de iniciativa parlamentar, dispondo sobre matéria 

reservada ao Executivo, assim afrontando a independência e harmonia 

dos poderes. 

Em casos semelhantes ao ora em exame, tem o Colendo Tribunal de 

Justiça, de modo reiterado,  afastado a interferência do Poder 

Legislativo sobre atividades e providências afetadas ao Chefe do Poder 

Executivo. Foi fixado, em recente julgado, que ao executivo haverá de 

caber o exercício de atos que impliquem no jerir as atividades 

municipais.  (g.n.) 
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Por todo o exposto, conclui-se pela 

inconstitucionalidade formal deste Projeto de Lei,  pois as providências administrativas, 

quando estas dependem de lei é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem 

cabe o gerenciamento da Administração, em consonância com o princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil, da harmonia e separação dos poderes, estabelecido no art. 2° 

da Constituição Federal e art. 50  da Constituição Estadual. Salienta-se, ainda, que a Constituição 

da República Federativa do Brasil, em seu art. 84, II, estabelece ser de competência privativa 

do Presidente da República exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior 

da administração federal, destaca-se que face ao princípio da simetria, tal comando 

Constitucional é aplicável aos Municípios. Destaca-se por fim, que o posicionamento 

conclusivo deste PL, está em conformidade com a Doutrina Pátria, bem como com a 

jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

É o parecer. 

Sorocaba, 04 de agosto de 2.020. 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Legislativo 

De acordo: 

MAIA PEGORELLI ANTUNES 

Secr;tária Jurídica 
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.................... ......................... 

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: O Projeto de Lei no 129/2020, do Edil Luis Santos Pereira Filho, dispõe sobre 
contratação de profissionais de psicologia pela Prefeitura para tratar pacientes com algum 
distúrbio oriundo da pandemia de COVID-19 e dá outras providências. 

Conforme o art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator do parecer desta Comissão neste 

Projeto, o nobre Vereador José Francisco Martinez, que deverá observar o § 1° 

devendo emitir seu parecer conforme os §§ 2'e 3° do mesmo artigo. 

S/C., 6 d;o'to de 2020. 

PÉRICLES RÉ 
Pres 

ENDONÇA DE LIMA 
\ da Comissão 



S/C., 06 de(...sto de 2020. 

PÉRICLES RÉG4,/ 

\ 

NDONÇA DE LIMA 
dente 

ANSELMO ROLIMNETO 
Mem 

JOSÉ FRAN MARTINEZ 
Relato 

Ji- 
CÂMARA MUNICIPAL DE  S  

 

ESTADO DE SÀO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador José Francisco Martinez 
PL 129/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Luis Santos 
Pereira Filho que "Dispõe sobre contratação de profissionais de psicologia pela 
PreJèilura para tratar pacientes com algum distúrbio oriundo da pandemia de COVID-
19 e dá outras providências ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Entretanto, antes da análise da propositura, tendo em vista a relevância 
da matéria, opinamos pela oitiva da Sra. Prefeita Municipal,  nos termos do art. 57 do 
RIC, com o intuito de verificar a possibilidade de implementação das ações pretendidas 
na proposição, considerando a atual estrutura da Administração Pública Municipal. 



Atenciosamente, 

1 

FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Presidente 

ÂMARA MUNICIPAL DE .SOROCABA 
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Sorocaba, 10 de agosto de 2020. 

À Excelentíssima Senhora 

JAQUELINE LI LIAN BARCELOS COUTINHO 
Prefeita Municipal de Sorocaba 

Assunto: "Projeto de Lëi n-° 129/2020, para manifestação" 

Excelentíssima Senhora, 

De acordo com o Parecer da Comissão de Justiça desta Casa e nos 

termõs do art. 57, §§ 12 e 2, do Regimento Interno, estamos encaminhando 

xerocópia do Projeto de Lei n2  129/2020, de autoria do Edil Luis Santos Pereira Filho, 
que dispõe sobre contratação- de profissionais de psicologia pela Prefeitura para 

tratar pacientes com algum distúrbio oriundo da pandemia de COVID-19 e dá outras 

providências, para analise e manifestação de Vossa Excelência 

Sendo só o que nos apresen a pa a o momento, subscrevemo-nos, 

Este impresso foi confeccionado 
com papel 100% reciclado 



i. AOS PROJETOS 	ENTAÇÃO 
EM 

g( 	J 

Prefeit 
SOROCABA DIP4T 

J. AO JFE[ENTE EXTERNO 

iecretara de Gestão Admntrti 

abinete da Prefeita 

SER1M-OF- 273/2020 

Sorocaba, 28 de agosto de 2020 

Senhor Presidente, 

Servimo-nos do presente, para acusar o recebimento do oficio n° 243, 
datado de 10/8/2020, através do qual nos foi encaminhada cópia do Projeto de Lei n° 
129/2020, de autoria do nobre edil Luís Santos Pereira Filho, que dispõe sobre contratação de 
profissionais de psicologia pela Prefeitura para tratar pacientes com algum distúrbio oriundo 
da pandemia de COVID-19 e dá outras providências. 

Informamos conforme esclarecimentos da Secretaria da Saúde - SES que o 
serviço objeto do Projeto de Lei já é executado pelo munícipio, portando o mencionado PL 
não deve prosperar. 

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima 
distinta consideração. 

Atenciosamente, 

MAU CIO TAVARES DA MOTA 
Secretário de 1elações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 

N.. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA............  
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

RELATOR: PÉRICLES RÉGIS MENDONÇA DE LIMA 
SOBRE: O Projeto de Lei n° 129/2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 129/2020, de autoria do Edil Luis Santos Pereira Filho, 
que dispõe sobre contratação de profissionais de psicologia pela Prefeitura para tratar pacientes 
com algum distúrbio oriundo da pandemia de COVID-19 e dá outras providências. 

Em que pese a boa intenção do nobre autor, a proposição padece de vício de iniciativa, 
razão pela qual, de início esta Comissão opinou pela oitiva da Sra Prefeita Municipal, nos termos 
do art. 57 do Regimento Interno, com o intuito de se verificar a possibilidade de implementação 
das ações pretendidas na proposição (fl. 12). 

O Poder Executivo, por sua vez, ainda esclareceu que: 
"(..) o serviço objeto do Projeto de Lei já é executado pelo município, portanto o 
mencionado PL não deve prosperar (..)" 

Assim, entende esta Comissão que o presente PL não deve prosperar em face da 
inconstitucionalidade formal acima exposta. 

(fÁli 
PE 	S REGIS 	ANSELMO RO (( ETO 

	

ea4 \'residente 	 Veread o, 	-.' bro 

Sorocaba, 8 de setembro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 
..... 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N1W2020 

"Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da 

Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser 

realizada, anualmente, durante o mês de agosto em 

Sorocaba e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica instituído o "Programa Maria da Penha vai à Escola" e a 

Campanha Agosto Lilás, a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto. 

Parágrafo único. A Campanha Agosto Lilás será incluída no Calendário 

Oficial de Eventos do Município. 

Art.20  A Campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a 

violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha. 

Art.31  A Campanha prevê a realização, no âmbito do Município de 

Sorocaba, de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos 

e seminários visando à divulgação da Lei Maria da Penha, estendendo-se as atividades 

durante todo o mês de agosto, para o público em geral. 

LN Art.40  O "Programa Maria da Penha vai à Escola", consiste em ações 

educativas voltadas ao público escolar, contemplando alunos da rede municipal. 

Parágrafo único. Mediante termo de cooperação as ações poderão ser 

estendidas às escolas privadas e às Instituições de Ensino Superior. 
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Art.51  O Poder Executivo Municipal por meio do órgão competente poderá 

realizar as atividades previstas nos artigos 3° e 4° desta Lei, podendo fazê-las de forma 

articulada com os organismos municipais de políticas para mulheres, podendo firmar 

parcerias e convênios com instituições governamentais e não governamentais, empresas 

públicas e privadas, movimentos sociais, conselhos de direitos e conselhos de classe. 

Art.61  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. 

Art. 7° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 80  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

( 
S/S., 11 	agosto de 2020. 

FERNANDA GARCL 
Vereadora 

,ft 
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JUSTIFICATIVA: 

Este projeto teve apoio da OAB Sorocaba, por meio das Comissões da Mulher 

Advogada e de Direitos Humanos a qual pretende em parceria com o poder público 

efetivar a campanha agosto lilás em Sorocaba. 

A fim de justificar esta propositura trazemos a seguinte nota: 

Nota de apoio à oficialização da Campanha Agosto Lilás no Município de 

Sorocaba/SP 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) estabelece em seu artigo 8o, inciso V, 

que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão, por meio de 

ações articuladas, campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar 

para a sociedade em geral e para o público escolar. 

A Campanha Agosto Lilás, de âmbito nacional, foi criada em alusão ao 

aniversário da Lei Maria da Penha, com o escopo de conscientizar a população acerca 

dos direitos e deveres inseridos nessa legislação. 

Além disso, a Campanha ratifica o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher, lançado em 2007, pela Secretaria Especial de Políticas 

Públicas para as Mulheres, que vincula governo federal, governos estaduais e 

municipais à criação de políticas públicas. 

Neste corrente ano, a Lei Maria da Penha completa 14 anos e é considerada uma 

das três leis mais avançadas entre os países que têm legislação sobre o tema, segundo o 

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas. 

Ainda que a Constituição Federal estabeleça a igualdade de todos, subsiste, ainda 

hoje, um padrão de comportamento historicamente enraizado que subjuga mulheres. 

Todos nós precisamos nos atentar e lutar pela dignidade das pessoas e pela 

equidade, para efetivar as diretrizes da Carta Magna: 

Art. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 



~RA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

05 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

1 - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

Diante do exposto e reconhecendo a importância da mobilização social para a 

proteção dos Direitos Humanos das Mulheres, a OAB Sorocaba, por meio das 

Comissões da Mulher Advogada e de Direitos Humanos, apoia a oficialização da 

Campanha Agosto Lilás e inserção no Calendário Oficial do Município, para a 

promoção de atividades durante todo o mês de agosto. 

Contanto com o apoio dos nobres colegas. 

S/S., 11 de agosto de 2020. 

FERNANDA GARCIA 
Vereadora 
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EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 148/2020 

A autoria da presente Proposição é da Nobre Vereadora Fernanda Schlic Garcia. 

Trata-se de Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da 

Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de 

agosto em Sorocaba e dá outras providências ". 

De plano, destaca-se que este Projeto de Lei encontra respaldo em fl0550 

ordenamento jurídico, com base nos fundamentos que se seguem: 

Constata-se que este PL visa instituir campanha e programa no Poder Público 

Municipal, para fins de promoção de medidas educativas de combate à violência doméstica e 

familiar, para o público escolar. 

Art. 10  Fica instituído o "Programa Maria da Penha vai à Escola" e a 
Campanha Agosto Lilás, a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto. 

Parágrafo único. A Campanha Agosto Lilás será incluída no Calendário 
Oficial de Eventos do Município. 

Art. 20  A Campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a 
violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha. 

Art. 31  A Campanha prevê a realização, no âmbito do Município de 
Sorocaba, de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, 
eventos e seminários visando à divulgação da Lei Maria da Penha, estendendo-se as 
atividades durante todo o mês de agosto, para o público em geral. 

Art. 41  O "Programa Maria da Penha vai à Escola", consiste em ações 
educativas voltadas ao público escolar, contemplando alunos da rede municipal. 

Parágrafo único. Mediante termo de cooperação as ações poderão ser 
estendidas às escolas privadas e às Instituições de Ensino Superior. 

Art. 50  O Poder Executivo Municipal por meio do órgão competente poderá 
realizar as atividades previstas nos artigos 3° e 4° desta Lei, podendo fazê-las de forma 
articulada com os organismos municipais de políticas para mulheres, podendo firmar 
parcerias e convênios com instituições governamentais e não governamentais, 
empresas públicas e privadas, movimentos sociais, conselhos de direitos e conselhos 
de classe. 
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At 6'O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. 

Art. 7° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotaçôcs orçarnentárias próprias. 

Au. 8° Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

No aspecto formal, nota-se que a instituição de campanha não é matéria de iniciativa 

legislativa reservada ao Chefe do Executivo,  visto que não há qualquer ato de ingerência 

concreta nas atribuições dos órgãos ligados à Prefeitura,  não havendo que se falar em 

violação à Separação de Poderes: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Lei Municipal n° 3.707, de 14 de março de 2019, dispondo sobre a criação da 
Campanha Publicitária Educativa de Conscientização Quanto ao alcoolismo.  
Vício de iniciativa. Inocorrência.  Iniciativa legislativa comum. Recente orientação 
do Eg. Supremo Tribunal Federal. Organização administrativa. Não interferência em 
gestão administrativa. Observância ao princípio da separação dos poderes. 
Ação improcedente. 
[SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de SI. órgão Especial. Adin n° 2086116-
14.2019.8.26.0000. Rei. Des. Evaristo dos Santos. Julgado em 07 de agosto de 20191. 

Por seguinte, no aspecto material, a proposição consiste em norma dotada do mínimo 

de efetividade para estimular o Poder Público, a incentivar o enfretamento da violência 

doméstica, especialmente contra a mulher, através de ações no âmbito escolar, o que está de 

acordo com a legislação pátria acerca do direito das mulheres, vejamos: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 8° O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um. dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações. 

Assim, observa-se que a própria Constituição Federal confere proteção especial às 

mulheres, prevendo igualdade de direitos, e assegurando mecanismos no âmbito doméstico, que 
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repudiam o abuso e a violência no âmbito dos lares, tratados com detalhes na Lei Maria da 

Penha, Lei Nacional n° 11.340, de 7 de agosto de 2006.  

Além disso, por se tratar de norma que visa estabelecer campanha, não há como 

negar o caráter informacional da proposição, que, comungada com a publicidade das ações 

do Poder Público (art. 37, caput, da Constituição Federal), possibilita o acesso à informação aos 

munícipes (art. 50,  XIV, da Constituição Federal). 

A partir de agora, para rechaçar qualquer eventual alegação de 

inconstitucionalidade sobre esta proposição, passa-se a analisar a atual jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, que admite a constitucionalidade de normas de iniciativa 

parlamentar, que estabeleçam campanhas a serem realizadas pelo Poder Executivo 

Neste precedente, Lei Municipal de iniciativa parlamentar, de Suzano-SP, que instituía 

campanha de combate à pichação, teve a constitucionalidade reconhecida neste quesito: 

Ação direta de inconstitucional idade. Lei municipal de origem parlamentar que 
institui campanha permanente de combate à pichação e atos de vandalismo no 
Município de Suzano. Inexistência de vício de iniciativa: o rol de iniciativas 
legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo é matéria taxativamente disposta 
na Constituição Estadual. Ausente ofensa à regra de iniciativa, ademais, em razão 
da imposição de gastos à Administração. Precedentes do STF. 
Não ocorrência de infração ao princípio da harmonia e interdependência entre 
os poderes na parte principal do texto legal. Não configurada, nesse ponto, 
usurpação de quaisquer das atribuições administrativas reservadas ao Chefe do 
Poder Executivo, previstas no artigo 47 da Constituição do Estado de São Paulo. Lei 
que cuida de assunto local, relativo à proteção do meio ambiente e controle da 
poluição. Precedentes deste órgão Especial. 
Ausência de dotação orçamentária específica que não torna a norma  
inconstitucional, importando, no máximo, na sua inexequibilidade no mesmo 
exercício orçamentário  em que fora promulgada. Precedentes do STF. 
i: ... ii 
Procedência parcial do pedido. (Tribunal de Justiça de SP. ADIN n° 2246723-
06.20 16.8.26.0000. órgão Especial. Rei. Des. Márcio Bartoli. Julgado em 05 de abr. 
de 2017) 

Do julgado acima, extrai-se que é legítima a instituição de campanha, por lei de 

iniciativa parlamentar, desde que observado o interesse local.  

Por seguinte, rechaça-se desde logo qualquer eventual alegação de que há carência 

de dotação orçamentária para viabilizar a execução da proposta, na medida que o TJSP, e 
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o STF, tem entendimento de que em tais casos, no máximo, há inexequibilidade da norma 

no mesmo exercício financeiro em que tenha sido aprovada, devendo então, ser prevista nos 

próximos orçamentos. 

Apenas para confirmar a sólida posição do Tribunal de Justiça de SP, sobre a 

possibilidade de implementação não só de campanhas, mas também de programas, por 

normas de iniciativa parlamentar, outro precedente de Lei Municipal de Ribeirão Preto-SP: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO - LEI MUNICIPAL N° 13.804, DE 10  DE JUNHO DE 2016 , DE 
INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE "ESTABELECE AS DIRETRIZES DE 
SAÚDE DO ADOLESCENTE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" —NORMA QUE DISPÕE DE FORMA 
GENÉRICA SOBRE A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À SAÚDE DO 
ADOLESCENTE - COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, 
DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE, 
NOTADAMENTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS (ART. 227, §1°, 
DA CF) - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL (ART. 30 1 E II, DA CF/88) - 
VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS E PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS  
INVOCADOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INVASÃO À ESFERA  
DE ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
(Tribunal de Justiça de SP. ADIN n° 2141907-36.2017.8.26.0000. Órgão Especial. 
Rel. Des. João Negrini Filho. Julgado em 14 de mar. de 2018) 

Em Lei Municipal de Presidente Prudente-SP, que instituía por iniciativa parlamentar, 

política municipal de coleta de óleo e gordura vegetal, o mesmo entendimento: 

	LJY 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N° 
9.349/2017 - MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ - INICIATIVA PARLAMENTAR 
LEI QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE 
COLETA, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ÓLEO E GORDURA DE 
ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL VÍCIO DE INICIATIVA INOCORRÊNCIA 
MATÉRIA CUJA INICIATIVA NÃO É RESERVADA AO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NAS 
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PRECEDENTES AÇÃO 
IMPROCEDENTE. (Tribunal de Justiça de SP. ADIN n° 2103799-
35.2017.8.26.0000. órgão Especial. Rei. Des. João Negrini Filho. Julgado em 07 de 
fev. de 2018) 

Por último, destaca-se excelente precedente de norma de iniciativa parlamentar deste 

município, no qual o E. Tribunal de Justiça de SP, entendeu que a norma que instituía 

campanha de conscientização  de vacinação contra a cinomose canina, não disciplinava 

matéria de iniciativa privativa do Prefeito: 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 11.337/2016, 
QUE INSTITUIU A "CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A CINOMOSE CANINA EM SOROCABA". 
PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR.  PARCIAL 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL QUANTO AO ARTIGO 2°. DA 
NORMA. INDEVIDA INGERÊNCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DE 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
AFRONTA AOS ARTIGOS 5°, 47, II, XI E XIV, E 144, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO. INTROMISSÃO DA 
CÂMARA NAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DE DIREÇÃO DA CIDADE. 
INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NORMA QUE DISPÕE SOBRE  
PROGRAMA DE CONSCIENTIZACÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A  
VACINAÇÃO 	CONTRA 	A 	CINOMOSE 	CANINA.  
CONSTITUCIONALIDADE. 	INICIATIVA 	LEGISLATIVA  
CONCORRENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL  DO PEDIDO DO AUTOR. 
[ ... ] 
Quanto ao restante do seu texto, verifica-se que a lei em análise não disciplina  
matéria reservada à administração, mas sim sobre política pública de saúde e 
proteção da fauna,  veiculando mero programa de conscientização de caráter 
geral, sem Qualquer invasão à iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo,  cujo rol 
taxativo é previsto tio artigo 24, §2° da carta estadual, aplicável aos municípios por 
força do artigo 144 da constituição bandeirante, que não impõe qualquer atribuição ao 
executivo local, ostentando conteúdo educativo a justificar atuação legislativa 
municipal. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, PARA DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA, SOMENTE 
QUANTO AO SEU ARTIGO 20, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. 
(Tribunal de Justiça de SP. ADIN n° 2136179-48.2016.8.26.0000. Órgão Especial. 
Rel. Des. Amorim Cantuária. Julgado em 05 de abr. de 2017) 

Por fim, sublinha-se que a eventual aprovação desta Proposição dependerá deliberação 

favorável da maioria dos votos, presentes a maioria absoluta dos membros, conforme o art. 

162 do Regimento Interno da Câmara. 

Ante o exposto, nada a opor sob o aspecto legal. 

É o parecer. 

Sorocaba, 14 de agosto de 2020. 

Mr awU /  
LUCAS DALMAZO DOMINGUES 

Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 

De acordo: 

'ÃAJ 
R At

ti 
 PEGORÉLLT ANTUNES 

Se retária Jurídica 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a 
instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser 
realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras providências. 

Conforme o art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator do parecer desta Comissão neste 

Projeto, o nobre Vereador Anselmo Rolim Neto, que deverá observar o § 1° 

devendo emitir seu parecer conforme os §.Ç 2'e 3° do mesmo artigo. 

S/C.,1 def \rnbro de 2020. 

Au 
PERICLES RE 

Pres iente 
NDONÇA DE LIMA 
Comissão 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Vereador Anselmo Rolim Neto 
PL 148/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria da Nobre Vereadora Fernanda 
Schlic Garcia, que "Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à 
Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de 
agosto em Sorocaba e dá outras providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para 
exame da matéria, quanto aos aspectos legais ë constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela constitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão 
de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria 
encontra fundamento na proteção à mulher, amparada por política pública voltada ao 
combate à violência doméstica, nos termos previstos pela Constituição Federal (art. 226, 
§ 8°), e pela Lei Maria da Penha (Lei Nacional n° 1.1.340, de 7 de agosto de 2006). 

Além disso, nota-se que recentemente o Tribunal de Justiça de São 
Paulo tem reconhecido a constitucionalidade de normas programáticas, e de 
campanhas, oriundas de iniciativa parlamentar, desde que não se verifique qualquer 
imposição concreta de ações administrativas,  capazes de ameaçar a Separação de 
Poderes. 

Pelo expos-to, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição, 
destacando-se que a eventual aprovação dependerá do voto favorável da maioria dos 
membros, presente a maioria absoluta dos ' . bros (art. 162 do RIC). 

S/C., 10 de 	- . o de 2020. 

PÉRICLES RÉGI DONÇA DE LIMA 
e 

ANSELMO R O T NETO 

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Membro 
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ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a 
instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser 
realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Economia no PL n° 
148/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Ar!. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. " 

Sorocaba, 9 de novembro de 2020. 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Hudson Pessini 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

PROJETO DE LEI N° 148/2020 

De autoria da vereadora FERNANDA GARCIA, o projeto de lei 
em epígrafe dispõe sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a 
Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba 
e dá outras providências. 

Segundo o inciso III do art. 43 do RI, compete a esta Comissão 
exarar parecer quanto a proposições que criem ou aumentem despesas, assim como 
qualquer proposição que mesmo que remotamente de forma direta ou indireta alterem as 
finanças do município, como segue:. 

"Art. 43. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias 
compete dar parecer: - 

1— sobre as proposições que criem ou aumentem despesas; 
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta 

orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de 

créditos, empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou 
indiretamente, alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidade para o 
erário municipal ou interessem ao crédito público." 

Procedendo à análise do projeto, verificamos que ele institui programa 
e campanha através de "ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, 
eventos e seminários visando à divulgação da Lei Maria da Penha, estendendo-se as 
atividades durante todo o mês de agosto, para o público em geral" e " ações educativas 
voltadas ao público escolar, contemplando alunos da rede municipal". 

Tendo em vista que a execução do projeto cria despesas ao Município 
até então não previstas, sua exequibilidade ficará condicionada à prévia previsão 
orçamentária, a ser prevista nos próximos orçamentos, conforme jurisprudência dominante: 

"Ação direta de inconstitucional idade. Lei municipal de origem 
parlamentar que institui campanha permanente de combate à pichação e 
atos de vandalismo no Município de Suzano. Inexistência de vício de 
iniciativa: o rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder 
Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Estadual. 
Ausente ofensa à regra de iniciativa, ademais, em razão da imposição 
de gastos à Administração. Precedentes do STF. Não ocorrência de 
infração ao princípio da harmonia e interdependência entre os 
poderes na parte principal do texto legal. Não configurada, nesse ponto, 
usurpação de quaisquer das atribuições administrativas reservadas ao 
Chefe do Poder Executivo, previstas no artigo 47 da Constituição do 
Estado de São Paulo. Lei que cuida de assunto local, relativo à proteção 
do meio ambiente e controle da poluição. Precedentes deste Órgão 
Especial. Ausência de dotação orçamentária específica que não torna 
a norma inconstitucional, importando no máximo, na sua 
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É o parecer. 
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inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário  em que fora 
promulgada. Precedentes do STF. 

Procedência parcial do pedido. (Tribunal de Justiça de SP. ADIN n° 
2246723-06.2016.8.26.0000. Órgão Especial. Rei. Des. Márcio Bartoli. 
Julgado em 05 de abr. de 2017) 

Diante do exposto, com a observação acima, esta Comissão não 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a 
instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser 
realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Educação no PL n° 
148/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado." 

Sorocaba, 9 de novembro de 2020. 

oão Luis' i e Sousa 
Divisão de Apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
José Francisco Martinez 
Presidente da Comissão de Educação e Pessoa Idosa 



S/C., 24 de novembro de 2020 
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Presidente 
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M mbro 

CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PESSOA IDOSA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe 
sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás 
a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a 
Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em 
Sorocaba e dá outras providências. 

O Projeto de Lei n° 148/2020 cria uma Campanha Anual, que será realizada 
durante o mês de agosto, onde procurará levar informações e conscientização da 
população através dos estudantes da rede municipal, por meio de palestras, encontros, 
debates, seminários e demais atividades devidamente elaboradas para o público 
envolvido. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 
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DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a 
instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser realizada, 
anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Cidadania no PL no 
148/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. " 

Sorocaba, 9 de novembro de 2020. 

Divisão de apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Irineu Donizeti de Toledo 
Presidente da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e 
Discriminação Racial 



S/C., 24 de novembro de 2020 
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IZETI DE TOLEDO 
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DONIZETI SI LVESTRE 
Membro 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/ 2020 

Trata-se do Projeto de Lei n"148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe 
sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás 
a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a 
Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em 
Sorocaba e dá outras providências. 

O Projeto de Lei n° 148/2020 cria uma Campanha Anual, que será realizada 
durante o mês de agosto, onde procurará levar informações e conscientização da 
população através dos estudantes da rede municipal, por meio de palestras, encontros, 
debates, seminários e demais atividades devidamente elaboradas para o público 
envolvido. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 
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DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a 
instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser 
realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Segurança Pública 
no PL n° 148/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do 
Regimento Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado." 

Sorocaba, 9 de novembro de 2020. 

Divisão de Apoio às comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Francisco França da Silva 
Presidente da Comissão de Segurança Pública 



ÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA
....................................................  

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe 
sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás 
a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a 
Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em 
Sorocaba e dá outras providências. 

O Projeto de Lei n° 148/2020 cria uma Campanha Anual, que será realizada 
durante o mês de agosto, onde procurará levar informações e conscientização da 
população através dos estudantes da rede municipal, por meio de palestras, encontros, 
debates, seminários e demais atividades devidamente elaboradas para o público 
envolvido. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 

S/C., 24 de novembro de 2020 

FRANCISCI E Á 4  A DA SILVA 
Presid' te da Comissão 

FAUSTO SAL A1OR I'fRES 
Me it,  bro 

HUI SO' 	SSINI 
o 
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DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a 
instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás a ser 
realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Obras no PL 0  

148/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. " 

Sorocaba, 9 de novembro de 2020. 

Divisão de Apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 

Antonio Carlos Silvano Júnior 

Presidente da Comissão de Obras, Transportes e Serviços Públicos 
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COMISSÃO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 148/ 2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 148/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe 
sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás 
a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em Sorocaba e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a instituição do Programa Maria da Penha vai à Escola e a 
Campanha Agosto Lilás a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto em 
Sorocaba e dá outras providências. 

O Projeto de Lei n° 148/2020 cria uma Campanha Anual, que será realizada 
durante o mês de agosto, onde procurará levar informações e conscientização da 
população através dos estudantes da rede municipal, por meio de palestras, encontros, 
debates, seminários e demais atividades devidamente elaboradas para o público 
envolvido. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 

S/C., 24 de novembro de 2020 

ir K1'7 
ANTOJ510 CARLOS SIL ANO JUNIO 

Presidente da 'missão 

/ 

FAUSTO SALVADOR RES 
Membro 

FRANCISCO 44' ÇA DA SILVA 
Membro 
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PROJETO DE LEI N0152/2020 

Fixa medidas restritivas para o funcionamento 

das unidades escolares no âmbito do Município 

de Sorocaba, durante o período de pandemia 

COVID 19. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art.10  Esta Lei fixa medidas para o funcionamento das 

unidades escolares público e privadas no âmbito do Município de Sorocaba, 

durante o período de pandemia do COVID 19. 

Paragrafo único. Compreende-se por unidades escolares para 

efeito da presente Lei: 

- Escolas Públicas Estaduais de ensino Fundamental 

eou Médio; 

II - Escolas Públicas Estaduais de ensino Técnico e ou 

profissionalizante; 

III- Escolas Particulares de ensino Infantil, 

Fundamental, médio e Superior; 

IV - Escolas comunitárias e ou Filantrópicas de ensino 

Infantil, Fundamental, médio e Superior; 

V - escolas Particulares de ensino técnico e o ou 

profissionalizantes; 

VI - Escolas comunitárias e ou Filantrópicas de ensino 

Infantil, técnico e o ou profissionalizantes; 
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Art. 2° Fica estritamente vedado o funcionamento das 

unidades escolares durante o ano de 2020 no âmbito do município de 
Sorocaba. 

Paragrafo único. Poderão funcionar apenas os setores 

administrativos seguindo as recomendações sanitárias cabíveis e priorizando o 

tele trabalho. 

Art. 31  A retomada das aulas presenciais no ano 2021 deverão 

preceder de autorização previa especifica geral e individual dos árgãos 

municipais e fiscalização periódica. 

Paragrafo 10  - A autorização previa especifica geral caberá ao 

Conselho Municipal de Educação com base no previsto pelo Inciso IV do Artigo 

31  da Lei N° 4574, de 19 de Julho de 1.994, deliberado e publicado por meio 

exclusivo de ato lega?. 

Paragrafo 20  A autorização previa especifica, sem prejuízo dos 

as demais exigências deverá ser solicitada individualmente por cada unidade 
educacional, apresentando: 

Ata do Conselho escolar aprovando a retomada das 

aulas presenciais; 

II- Plano detalhado de enfrentamento ao COVID -19 

especifico por unidade escolar; 

III- Comprovação efetiva da aplicação das medidas; 

Paragrafo 20  A autorização previa especifica, somente poderá 

ser solicitada pela unidade escolar após a publicação do Legal da Autorização 

Geral espedida nos termo do paragrafo 11' deste artigo, emitida por seguiment 

especificado no art. 11  da presente lei. 

Art. 40  A fiscalização acerca do cumprimento das disposições 

constantes na presente Lei, serão realizadas conjuntamente pela secretária da 
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educação e Secretária de Saúde do Município de Sorocaba, podendo requisitar 

designação de demais agentes pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 51  As despesas com a execução da presente Lei correrão 

por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 60  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

S/S., 05 de setembro de 2020 

lara Bernardi (PT) 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA: 

As medidas sanitárias preventivas são adotadas 
quando existem indícios ou evidências suficientes de que uma determinada 

conduta, ação, procedimento, etc., possa causar danos à saúde. Desta forma, e 

com base no princípio da precaução, podem ser adotadas ações específicas que 

possam mitigar e ou sessar tal problema. 

Sorocaba contabiliza na presente data 

lamentáveis 356 mortes e 15.693 casos positivos da Covid-19, em um cenário 

no qual o mundo todo sofre com um vírus que não possui vacina testada e 

disponível. 

Desta forma o Presente Projeto de Lei visa 

estabelecer medida sanitária preventiva obrigatória de restrição a aulas 

presencias no âmbito do Município de Sorocaba no período da Pandemia do 

COVID 19. 

A proposta prevê a autorização ao retorno das 

aulas presencias apenas em 2021, demandando analise e aprovação geral do 

conselho municipal de educação e aprovação especifica solicitada pelo 

conselho escolar de cada escola as secretarias de saúde e educação que 

deverão realizar fiscalizações periódicas. 

Destaca-se que tais medidas são indispensáveis 

para a proteção das crianças e adolescentes assim como de todos os familiares 

e dos professores, diretores e demais profissionais da educação categoria esta 

extremamente vulnerável a aquisição do vírus da COVID 19, por aturarem em 

ambientes coletivos, compartilhados e fechados. 

Cumpre-se também dizer que notoriamente os 

professores em razão da alta demanda de trabalho e ao excessivo estresse 

possuem tendências a doenças crônico degenerativas como pressão alta, 

diabetes, obesidades, o que somada a elevada media de idade aumentam 

significativamente o risco de manifestações clinicas de maior intensidade do 

COVID 19. 
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Razões estas que justificam o presente projeto 

de Lei e a qual solicito o costumeiro apoio dos nobres pares para sua 

aprovação. 

5/S., 05 de setembro de 2020 

lara Bernardi (PT) 
Vereadora 
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SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 15212020 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora lara 

Bernardi, que "Fixa medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares no 

âmbito do Município de Sorocaba, durante o período de pandemia COVID19". 

Em que pesem os elevados propósitos que inspiraram a nobre 

Vereadora, autora do projeto de lei em análise, a proposição padece de vício do 

iniciativa,  uma vez que o planejamento das atividades municipais compete ao Poder 

Executivo, exigindo, portanto, aquelas que dependam de lei que esta seja de iniciativa do 

Chefe do Poder Executivo. 

Ora, a proposição, ao fixar medidas para o funcionamento das 

unidades escolares do município, trata de matéria nitidamente administrativa, 

representativa de ato de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades 

essenciais coletivas, configurando flagrante invasão da esfera de competência privativa 

do Poder Executivo, violando, assim, o Princípio da Independência e Harmonia dos 

Poderes (art. 2° da CF, art. 50  da CE e art. 6° da LOM). 

De fato, só o Poder Executivo pode avaliar a conveniência e 

oportunidade para implementar ou não o pretendido na proposição, levando em conta 

todos os fatores envolvidos, inclusive os investimentos públicos necessários, observando 

sempre a capacidade organizacional e financeira da Administração. 

Desse modo, na medida em que a proposição cria restrições 

para o Sistema Municipal de Ensino, está a mesma interferindo nas atribuições de caráter 

administrativo de órgão público municipal e, por isso, é vedada a iniciativa legislativa ao 

Vereador. Nesse sentido, estabelece a Lei Orgânica Municipal que: 

"Art. 60  O Governo Municipal é constituído pelos Poderes Legislativo e 
Executivo, independentes e harmônicos entre si. 

Ad. 38. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis 
que versem sobre: 
(...) 
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SECRETARIA JURÍDICA 

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração 
direta do Município. 

Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito: 

(...) 
II- exercer a direção superior da Administração Pública Municipal; 
III- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei 
Orgânica,- 

VIII 

rgânica;

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração 
municipal, na forma da lei,` 

Ademais, estabelece a Lei Municipal n° 11.488, de 19 de janeiro 

de 2017, que: 

Art. 16 Compete à Secretaria da Educação (SEDU), além das 

atribuições qenéricas das demais Secretarias, planejar, coordenar e 

supervisionar as atividades educacionais a carqo do Município ou 

por este realizada supletivamente ao Estado, no âmbito da educação 

infantil, do ensino fundamental e médio, do ensino supletivo e especial-

(g-n.) 

speciaL

(g.n.) 

Frisa-se, ainda, que as todas as diretrizes do Sistema Municipal 

de ensino são da competência do Conselho Municipal de Educação, conforme estabelece 

a Lei Municipal infra descrita: 

LEI N°4.574, DE 19 DE JULHO DE 1. 994. 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei.- ei: 

Artigo Artigo 11- Fica criado, nos termos do artigo 71 da Lei n° 5.692, de 11 de agosto 
de 1971, o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, vinculado 
tecnicamente à Secretaria da Educação e Cultura - SEC.  (Redação dada 
pela Lei n° 6.754/2002) (g. n.) 
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Artigo 2°- O 
Conselho MuniCiS& de Educa ão de Sorocaba terá 

fun õeS 

normativas, de\\beratWas  e consuttWas1 em relação 
aos assuntos da 

Educação que se refiram ao Sistema Nun\c\pa\ .\e S\VO Ç~~daq" O 

dada pela Lei n° 6.754/2002) (g.n.) 

§ 1°- O Conselho Municipal de Educação do Sorocaba observará em sua 
atuação a leqislação de ensino e bem assim as resoluções e 

deliberações tomadas pelos Conselhos Federal e Estadual de 

Educação. (g . n.) 

Artigo 311- Compete ao Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, além 
de outras atribuições: 

- fixar diretrizes para o Sistema Municipal de Ensino;(g.n.) 

II- colaborar com o Poder Público Municipal na formulação da política e 
na elaboração do Plano Municipal de Educa ção,(g.n,) 

III - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e 
normativas em matéria de educação; 

IV - exercer atribuições próprias, conferidas em lei; 

V - fixar normas para autorização, funcionamento e supervisão de 
instituições vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino; (g.n.) 

VI - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino no Sistema 
Municipal de Ensino; 

VII - opinar sobre assuntos de sua competência. (Redação dada pela Lei n° 
6.754/2002) 

J3çIç expoto op inamos pela inconstitucionalidade formal da 

proposição, por vício de iniciativa, uma vez que afronta ao Princípio da Separação de 

Poderes (art. 21 da CF, art. 51 da CE e art. 6° da LOMS). 

É o parecer. 

Sorocaba, 23 de setembro de 2020. 

De acordo: 

MARCLGORELLI ANTUNES 
SECRTÁRIA JURÍDICA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Anselmo Rolim Neto 
PL 152/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria da Nobre Tara Bernardi que 
"Fixa medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares no âmbito do 
Município de Sorocaba, durante o período de pandemia COVID19 ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a proposição 
invade a competência exclusiva da Chefe do Executivo para deflagrar o processo 
legislativo relativo a medidas eminentemente administrativas, conforme estabelece o 
art. 38, inciso IV e art. 61, incisos II, III e VIII da Lei Orgânica Municipal. 

Pelo exposto, a proposição padece de inconstitucionalidade formal 
por vício de iniciativa, bem como viola o Princípio da Separação entre os Poderes (art. 
2° da CF, art. 5° da CE e art. 6° da LOMS). 

S/C., 30 df-t-mb'\o de 2020. 

PÉRICLES DONÇA DE LIMA 
ente 

 

ANSEL e..r NETO 

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Membro 
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DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n0  152/2020, da Edil Tara Bemardi, fixa medidas restritivas para 
o funcionamento das unidades escolares no âmbito do Município de Sorocaba, durante o 
período de pandemia COVID 19. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Economia no PL n° 
152/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado." 

Sorocaba, 28 de outubro de 2020. 

Jo'!!tfTde Sousa 
Divisão de apoio às comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 

Hudson Pessini 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias 
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É o parecer. 

'4i 	c?? %  
Péricles Regis M. de ima 	/ Ren n Santos 

Membro 	 embro 

S!kWtIÁ .28 de útubr 

LL1 
20.. 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

PROJETO DE LEI N° 152/2020 

De autoria da vereadora IARA BERNARDI, o projeto de lei em 
epígrafe Fixa medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares no âmbito 
do Município de Sorocaba, durante o período de pandemia COVID 19. 

Segundo o inciso III do Art 43 do RI, compete a esta Comissão 
exarar parecer quanto a proposições que criem ou aumentem despesas, assim como 
qualquer proposição que mesmo que remotamente de forma direta ou indireta alterem as 
finanças do município, como segue: 

"Art. 43. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias 
compete dar parecer: 

1— sobre as proposições que criem ou aumentem despesas;  
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta 

orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de 

créditos, empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou 
indiretamente, alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidade 
para o erário municipal ou interessem ao crédito público." 

Analisando a propositura, verificamos que seu objetivo é vedar o 
fUncionamento das unidades escolares durante o ano de 2020 no âmbito do município de 
Sorçcaba, condicionando a retomada das aulas presenciais à autorização prévia específica 
geraIç individual dos órgãos municipais e fiscalização periódica. 

Neste contexto, sob o ponto de vista estritamente financeiro, 
cabendo a' Plenário a análise do mérito do projeto, ele não cria ouumet despesas nem 
altera as fi 'anças do Município, razão pela qual esta Comissão NAO TIM NADA A 
OPOR. 
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DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 152/2020, da Edil Tara Bernardi, fixa medidas restritivas para 
o funcionamento das unidades escolares no âmbito do Município de Sorocaba, durante o 
período de pandemia COVID 19. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Educação no PL n° 
152/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado." 

Sorocaba, 28 de outubro de 2020. 

João Luis de Sousa 
Divisão de apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
José Francisco Martinez 
Presidente da Comissão de Educação e Pessoa Idosa 
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S/C., 28 de outubro de 2020 

JOSÉ tÀdsçç MARTI 
Presidente d omis o 

Membro 

LUIS SAN1ÔS PEREIRA FILHO 
Membro 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PESSOA IDOSA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 152/2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 152/2020, da Edil Iara Bernardi, fixa medidas 
restritivas para o funcionamento das unidades escolares no âmbito do Município de 
Sorocaba, durante o período de pandemia COVID 19. 

Fixa medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares no 
âmbito do Município de Sorocaba, durante o período de pandemia COVID 19. 

O Projeto de Lei n° 152/2020, teve o parecer de Inconstitucionalidade 
quebrado em plenário, voltando esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta 
matéria. 
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DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 152/2020, da Edil Tara Bernardi, fixa medidas restritivas para 
o funcionamento das unidades escolares no âmbito do Município de Sorocaba, durante o 
período de pandemia COVID 19. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Obras no PL n 
152/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. " 

Sorocaba, 28 de outubro de 2020. 

JoãTiide Sonsa 
Divisão de apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Antonio Carlos Silvano Júnior 
Presidente da Comissão de Obras, Transportes e Serviços Públicos 
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COMISSÃO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 152/ 2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 152/2020, da Edil Tara Bernardi, fixa medidas 
restritivas para o funcionamento das unidades escolares no âmbito do Município de 
Sorocaba, durante o período de pandemia COVID 19. 

Fixa medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares no 
âmbito do Município de Sorocaba, durante o período de pandemia COVID 19. 

O Projeto de Lei n° 152/2020, teve o parecer de Inconstitucionalidade 
quebrado em plenário, voltando esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta 
matéria. 

S/C., 28 de outubro de 2020 

(J 	VJJ\ 5__7 
ANTONIO CARLOS SILVANO JUNIOR 

Presidenteda Comissão 

FAUSTO SALVADO PERES 
Membro 

Membro 
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PROJETO DE LEI N° iG / 2020 

PERMITE O TRÂNSITO DE TÁXIS NOS 
CORREDORES VIÁRIOS DO BRT DO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA DECRETA: 

Art. 1° Ficam permitidos o acesso e a circulação do transporte 
individual de passageiros - táxi, nas faixas exclusivas de Transporte Rápido por 
Ônibus, Bus Rapid Transit - BRTs em todo o Município de Sorocaba. 

Art. 20  A circulação que trata o art. 11  fica restrita somente ao tráfego 
quando estiverem, exclusivamente, com passageiros e com o relógio taxímetro 
ligado, sendo proibida a parada para embarque e desembarque. 

Parágrafo único. A desobediência a esta regra sujeitará os infratores às 
penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e às regulamentações da 
Prefeitura de Municipal de Sorocaba. 

Art. 31  O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao 
cumprimento desta Lei. 

Art 41  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

S.S, 05 de Outubro de 2020. 

FRANCISCO F 	A DA SILVA 

Vereador 

1 

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, no. 2.945- Gab. 03- Alto da Boa Vista - CEP 18013-904 
Sorocaba / SP - E-mail: vereadorfranca@camarasorocaba.sp.govbr  

Tel. (15) 3238-1133 1 (15) 99126-7036 
1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto visa melhorar a fluidez do trânsito caótico que se 
apresenta na nossa cidade. Tal proposição irá garantir agilidade e mobilidade aos 
passageiros que utilizam o táxi para o seu transporte. 

Ressaltando que, em momento algum, os taxistas são responsáveis 
pela falta de fluidez no trânsito, muito pelo contrário. A proposta aqui é a de ajudar a 
desafogar as principais vias de ligações na cidade, sobretudo, nos horários de pico. 

Assim, pela importância do tema, solicito a sua aprovação pelos meus 
nobres pares. 

S.S, 05 de Outubro de 2020. 

FRANCISCO F NÇA DA SILVA 

Vereador 

1 

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, no. 2.945- Gab. 03- Alto da Boa Vista - CEP 18013-904 

Sorocaba / SP - E-mail: vereadorfranca@camarasorocaba.sp.gov.br  
Tel. (15) 3238-1133 1 (15) 99126-7036 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 169/2020 

A autoria da presente Proposição é do Vereador 

Francisco França da Silva. 

Trata-se de Projeto que dispõe sobre a permissão 

para o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do Município de Sorocaba e dá outras 

providências. 

Esta PL não encontra respaldo em nosso Direito 

Positivo,  neste diapasão passa-se a expor: 

Entende-se que a matéria que versa a presente 

Proposição é de competência exclusiva do Poder Executivo, em face de tal pressuposto 

passa-se a expor. 

Primeiramente cumpre salientar que compete 

exclusivamente a União a iniciativa de leis no que concerne ao trânsito, conforme estabelece 

a Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XI- trânsito e transporte. 

A União no exercício de sua competência 

legiferante, regulamentou por Lei a nível nacional as regras de trânsito, inovando nosso 

1 



C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

direito positivo implantando pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de 

Trânsito Brasileiro, onde encontra-se: 

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,  no âmbito 

de sua circunscrição: (g. n.) 

1- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições; 

II- planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, 

de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; (g. n.) 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário;(g.n) 

Estabelece ainda o mesmo codex: 

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (g. n.) 

1- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições; 

11-planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos,  

de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; (g. n.) 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário; (g.n.) 

2 



C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Em conformidade com a legislação Pátria (UB), 

foi deferido ao Município, mais precisamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito 

dos Municípios,  a atividade regulamentar e operacional do trânsito de veículo. 

Depreende-se pela análise da Lei que rege a 

matéria, que a regulamentação do trânsito e atividades de engenharia de tráfico são medidas 

administrativas de alçada do Poder Executivo. Orientada por tal legislação a administração 

municipal estruturou a Secretaria de Transportes, conforme Lei 7.370 de 02 de maio de 

2005: 

LEI N° 7.370, de 02 de maio de 2005. 

Reorganiza a estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Sorocaba e dá outras providências. 

Capítulo III - Da Competência das Secretarias Municipais. 

Art. 22 - Às Secretarias Municipais criadas por esta Lei competem 

além das atribuições genéricas inerentes à área político-

administrativa, as seguintes.- eguintes: 

XVII XVII - Secretaria de Transportes: planejamento, coordenação,  

execução e fiscalização das atividades referentes ao transporte 

urbano em geral e à regulamentação do trânsito; atividades de 

engenharia de tráfego e controle e análise de estatística; atividades 

da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI; 

gerenciamento do Fundo Municipal de Trânsito 

FUMTRAN (Redação dada pela Lei n°7.776/2006) (Ver anexo II 

da Lei n° 7.776/2006) (VerArt. 4°, II, da Lei n°10.589/2013) (g. n.) 

3 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Somando-se a retro exposição sublinha-se que o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua função jurisdicional de controle de 

constitucionalidade, firmou entendimento pela inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, de Lei do Município de Sorocaba, que normatizava sobre normas de trânsito, 

destaca-se infra, o Acordão que em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade decidiu a 

questão: 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0276289-73.2012.8. 

26.0000 

AUTOR: Prefeito do Município de Sorocaba 

REU: Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de vício de 

iniciativa - Atividade típica do Poder Executivo - Edição de norma 

que, ao contrário de possuir generalidade e abstração, impõe 

obrigação para a Prefeitura, no caso, implantação de 

temporizadores nos semáforos equipados com radares - Ato de 

gestão administrativa - Regulamentação do trânsito local é matéria 

de preponderante interesse do Poder Executivo  - Ofensa à 

Federação - Reconhecimento - Inconstitucionalidade declarada. 

(g.n.) 

São Paulo, 8 de maio de 2013. 

Por todo o exposto, verifica-se que este projeto de Lei 

padece de vício de iniciativa ou inconstitucionalidade formal,  pois, compete 

privativamente ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal 

(Art. 61, II, da LOM), tal dispositivo legal está em simetria com o constante no Art. 84, II, 

da CF, que dispõe ser de competência privativa do Presidente da República, exercer a 

4 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

direção superior da administração federal; compreende-se que as regras de trânsito 

propostas, conforme a legislação que rege a matéria, são medidas administrativas de 

competência exclusiva do Poder Executivo. Admitindo-se a iniciativa de Lei, sobre o 

assunto em tela, ao Poder Legislativo, em concorrência com o Poder Executivo violaria um 

dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, o da independência e 

harmonia entre os Poderes. 

É o parecer. 

Sorocaba, 08 de outubro de 2.020. 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Jurídico 

De acordo: 

MAR tt
, 
 4 - L "IA T£S 

Secretár Jurídica 
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ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei n° 169/2020, de autoria do Nobre Vereador Francisco França 
da Silva que "Permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do 
Município de Sorocaba e dá outras providências" 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Sorocaba, indico para relator deste Projeto o Nobre Vereador José Francisco 

Martinez, que deverá observar o § 10 devendo emitir seu parecer conforme os § § 20 e 

3° do mesmo artigo. 

S/C., 13 d -ro de 2020. 

PERICLES R tWN ENDONÇA DE LIMA 
/ Pr'sident- "a Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador José Francisco Martinez 
PL 169/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Francisco 
França da Silva, que "Permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do 
Município de Sorocaba e dá outras providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Entretanto, antes da análise da propositura, tendo em vista a relevância 
da matéria, opinamos pela oitiva da Sra. Prefeita Municipal,  nos termos do art. 57 do 
RIC, com o intuito de verificar a possibilidade de implementação das ações pretendidas 
na proposição, considerando a atual estrutura da À  dministração Pública Municipal. 

S/C., 13 de 9 	o de 2020. 

PÉRICLESREXI 
Pres 

NDONÇA DE LIMA 
ente 

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Relator 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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Sorocaba, 16 de outubro de 2020. 

312 

À Excélentíssima Senhora 

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO 
Prefeita Municipal de Sorocaba 

Assúnto: "Projeto de Lei n-° 169/2020,.parcz manifestação" 

Excelentíssima Senhora, 

De acordo com o Parecer da Comissão de Justiça desta Casa e nos 

termos do art. 57,. §§ 12 e 2, do Regimento Interno, estamos encaminhando 

xerocópia do Projeto de Lei n2 169/2020, de autoria, do Edil Francisco França da 
Silva, que permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do Município de 

Sorocaba e dá outras providências, para análise e manifestação de Vossa Excelência.. - 

Sendo só o que nos apresent paa o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Presidente 

Este impresso foi confeccionado 
com papel 100%reciciado 
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SERIM-OF- 352/2020 

Sorocaba, 16 de novembro de 2020 

Senhor Presidente, 

Servimo-nos do presente, para acusar o recebimento do oficio n° 312, 
datado de 16/10/2020, através do qual nós foi encaminhada cópia do Projeto de Lei n° 
169/2020, de autoria do nobre Edil Francisco França da Silva, que permite o trânsito de táxis 
nos corredores viários do BRT no Município de Sorocaba e dá outras providências. 

Com relação ao PL citado, informamos conforme esclarecimentos da 
URBES - Trânsito e Transportes, que Cabe, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo o 
gerenciamento do uso do bem público, conforme artigo 84, II, da Constituição Federal, e 
artigo 60, II, da Lei Orgânica do Município. 

Conforme define o Art. 22 XI, da Constituição Federal, compete, 
privativamente a União, legislar sobre os aspectos de trânsito. 

Compete, exclusivamente, ao órgão executivo de trânsito municipal 
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais e 
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, conforme dispõe o 
artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal 9.503/97). 

Cabe de forma exclusiva ao órgão de trânsito do município a implantação, 
manutenção e operação do sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário, inclusive, a regulamentação do uso de corredores e faixas exclusivas para o 
Transporte Coletivo. 

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos 
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a esses cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. 

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivando, por danos causados aos 
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, 
projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. 

Destacamos ainda os benefícios e vantagens que os corredores de ônibus 
proporcionam para a mobilidade da cidade e para o dia a dia de quem usa o transporte público 
quando utilizados, exclusivamente, para essa finalidade. 



Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 
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Nesse sentido, o projeto de lei em questão impõe obrigações ao Executivo, 
por meio do órgão de trânsito que contrariam o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei 
Federal 9.503/97), fato que inviabiliza a pretensão, portanto o presente projeto de lei no deve 
prosperar. 

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

JESUEL' eOMES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SORO-CABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador José Francisco Martinez 
PL 169/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Francisco 
França da Silva, que "Permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do 
Município de Sorocaba e dá outras providências ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para 
exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, esta Comissão de Justiça 
enviou o projeto para oitiva da Sra. Prefeita Municipal, nos termos do art. 57 do RIC, 
tendo o Executivo se manifestado contrariamente à proposição, alegando se tratar de 
matéria de competência da União, bem como, a competência exclusiva do órgão  
executivo de trânsito municipal sobre a gestão operacional do sistema, nos termos do 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503, de 1997). 

Desta forma, constata-se que além dos argumentos supra, a proposição 
invade a competência exclusiva da Chefe do Executivo para deflagrar o processo 
legislativo relativo a medidas eminentemente administrativas, pois a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça de SP tem posição consolidada de que tal matéria é de alçada do 
Executivo, conforme estabelece o art. 641  § 10  II, "b" e "c"; e art. 84, inciso II da 
Constituição Federal; e, simetricamente, o art. 61, inciso II, da Lei Orgânica Municipal. 

Pelo exposto, a proposição padece de inconstitucionalidade formal por 
vício de iniciativa, bem como viola o Princípio da Separação entre os Poderes (art. 
2° da CF e art. 5° da CE). 

S/C., 23 de no 

PÉRICLES RÉG1S 

ro de 2020. 

NDONÇA DE LIMA 
ente 

ANSELMO RO 4'i' TO 

JOSÉ FR&NCIS\MARTINEZ 
Relator 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE LEI No O/202O 

"Complementa o item n° 9 do Artigo 2° da Lei 
4.595, de 2 de Setembro de 1994, que dispõe sobre 
o serviço funerário no Município de Sorocaba, e 
dá outras providências". 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. l Complementa o item n° 9 do Art. 2° da Lei 4.595, de 2 de 
Setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá 
outras providências: 

"9 - instalação e manutenção de prédios com salas de velórios, 
de forma que todas as regiões da cidade sejam contempladas (Zona Norte; Zona Leste; 
Zona Oeste; Zona Sul; Zona Industrial e Centro), conforme a legislação sanitária em 
vigência". 

Art.2° As obrigações dispostas na presente Lei, somente terão 
eficácia para o próximo procedimento licitatório. 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por 
conta de verba orçamentária própria. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

S/S. 17 de/Janeiro de 2020. 

João D 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista a necessidade de uma melhor interpretação da 
legislação em vigência, bem como a de garantir o bom atendimento da população 
sorocabana, é que se apresenta esta propositura. 

O objetivo deste PL é assegurar o acesso e o atendimento ao serviço 
funeral, bem como o de velório à toda população, no sentido que todas as regiões do 
município de Sorocaba sejam contempladas, principalmente nas Zonas Norte e 
Industrial. 

Considerando que atualmente os moradores da Zona Norte e da Zona 
Industrial, necessitam percorrer dezenas de quilômetros para velarem seus entes 
queridos. 

Desta forma, pretende-se desdobrar a normatização já existente, 
buscando satisfazer a necessidade da população da cidade inteira. 

Respeitosamente contando com a ajuda dos nobres pares, 
REQUEIRO, nos termos regimentais, do Excelentíssimo Senhor Presidente e dos 
Nobres Pares, a aprovação do presente. 

S/S., 17 de Janeiro de 2020. 

Vereador 
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Lei Ordinária n°: 4595 
	

Data: 02/09/1994 

Classificações: Serviço Funerário / Cemitérios 

Ementa : Dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

Lei n°4.595, de 2 de setembro de 1994. 

Dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 10  - O Serviço Funerário do Município de Sorocaba, será executado através de concessão, após 
regular processo licitatório. 

Artigo 2° - Considera-se serviço funerário: 

1.— fornecimento de caixões e umas mortuárias. 

2.— remoção e transporte de corpos, umas e caixões exclusivamente em carros funerários. 

3.— ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie. 

4.— transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres. 

5.— fornecimento de noticiário de falecimentos e oficios religiosos fúnebre para os jornais e emissoras 
de rádio e televisão do Município, devendo ser inserido o seguinte texto explicativo na seção de 
necrológicos dos jornais de circulação diária do Município: "De acordo com a Lei n° 7.998/06, todo 
cidadão residente em Sorocaba, e reconhecidamente sem recursos financeiros, tem direito a serviço 
funerário gratuito prestado pelas concessionárias que atuam na cidade. (Redação dada pela Lei ii. 

.469/2O08) 

6.— transporte de esquife ou similar. 

7.— realização de velório e similar. 

8.— fornecimento de aparelho de ozona. 

9.— instalação e manutenção de prédios com salas de velórios, de acordo com legislação sanitária 
vigente. 

10.— transportes fúnebres dentro do Município ou deste para outros municípios, respeitada a legislação 
de cada cidade. 

11.— transportes de acompanhantes aos cortejos fúnebres por conta própria ou por autorização a 
terceiros interessados. 

12.— providências administrativas junto às repartições municipais, cemitérios, cartórios de registro civil 
e agências de previdência social, prestando conta às famílias interessadas de todas as despesas 
efetuadas e recebimentos. 

13 .Atendimento a todas as posturas do Código Sanitário do Estado, bem como, acompanhamento junto 
aos órgãos oficiais para a liberação de corpos sujeitos à necropsia pela legislação vigente. 

14 - sornatoconservação (formolização e tanatopraxia). (Item acrescentado pela Lei n° 11.469, de 19 de 
dezembro de 2016) 



* 	- 

o 

período. (Redação dada pela Lei 11, 4.824/1995) 

Art. 3° Optando o Poder Público Municipal pela delegação da execução do serviço, através de 
concessão, esta será outorgada pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado a critério 
do Poder concedente. (Redação dada pela Lei n. 6.818/2003) 

Artigo 4° - O Poder Público Municipal com base nas planilhas de custos fornecidas pelas empresas 
concessionárias fixará a tarifa máxima a ser cobrada dos interessados. 

limites do município. 

51 

recursos financcire3 dentro dos limites do município. (Redação dada pela Lei o. 7.998/2006) 

Art. 5° As empresas funerárias coneessionárias, obrigam-se ao fornecimento de caixão mortuário, 
somatoconservação (formolização e tanatopraxia) de cadáveres, transporte gratuito (ônibus), velório e 
uma coroa de flores às pessoas reconhecidamente pobres, com reda comprovada de até dois salários 
mínimos, dentro dos limites do município. (Redação dada pela Lei n° 11.469, de 19 de dezembro de 
2016) 

§ 1° A urna fornecida ao indigente ou pessoa reconhecidamente pobre, na expressão da Lei, será 
sempre de madeira envernizada em nogueira para adultos e, caixão de madeira com revestimento em 
plástico de primeira qualidade quando se trata de criança. (Redaçio dada pela Lei o. 7.455/2005) 

§ 2° Ficam as empresas funerárias concessionárias, obrigadas a fornecer, mensalmente, à Câmara 
Municipal de Sorocaba e à Prefeitura Municipal de Sorocaba, relação das pessoas beneficiadas, a que 
se refere o caput deste artigo, observados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei n. 7.455/2005) 

1 - Relação das pessoas beneficiadas com o fornecimento de caixão mortuário; (Redação dada pela Lei 
o. 7.435/2005) 

II - Relação das pessoas beneficiadas com o transporte gratuito; (Redação dada pela Lei o. 7,455/2005) 

III - Relação das pessoas beneficiadas com a coroa de flores; (Item acrescentado pela Lei n. 
7.998/2006) 

IV - Relação das pessoas beneficiadas com o velório na concessionária. (Item acrescentado pela Lei n. 
7.998/2006) 

§3° Após a liberação do corpo, ele permaneça no velório da concessionária, a disposição da família 
para que o mesmo seja velado por seus familiares. (Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.998/2006) 

§4° As pessoas beneficiadas nos termos do caput deste artigo, ficam isentas do pagamento de taxa 
referente a sepultamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei o. 7.998/2006) 



§ 8° No falecimento de munícipe uc 

famílias 	carentes qtte tem 4ir'e4tes, como: v-  
coroa de flores co scpu1tamento. ?rágrafe acrescentado pela Lei n. 7.998/2006) 

§5° Ficam as empresas funerárias concessionárias, obrigadas a colocarem em local visível do velório 
uma lista de informações para a população de nossa cidade constando os serviços gratuitos para as 
famílias carentes que têm direitos, como: velório, tratamento do corpo (somatoconservação - 
formolização e tanatopraxia), caixão mortuário, transporte gratuito (ônibus), uma coroa de flores e o 
sepultamento. (Redação dada pela Lei n° 11.469, de 19 de dezembro de 2016) 

§6° O custeio por parte de terceiros de qualquer dos beneficios constantes do caput deste artigo, não 
acarretará a perda do direito ao fornecimento dos demais. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 
10.71 3'2014) 

§7° Credenciam-se como beneficiários desta Lei, as unidades familiares, regularmente inscritas em 
qualquer programa social, com natureza de transferência de renda, seja federal, estadual ou municipal, 
bastando a comprovação da inscrição por um dos membros da unidade familiar inscrita. (Redação dada 
pela Lei n 11.571/2017) 

dada pela Lei n° 11.696/2018) (Lei n° 11.696/2018 declarada inconstitucional pela ADIN n°2116846-
42.2018.8.26.0000) 

Artigo 6° - O transporte de cadáveres de outros municípios para o de Sorocaba, a cargo de empresas 
funerárias, de outras localidades limitar-se-á, exclusivamente, até o local do velório, ficando os 
serviços complementares a cargo de empresas de Sorocaba, de livre escolha da família. 

§ 1° - Quando proceder o cadáver de outra cidade para sepultamento em Sorocaba, permitir-se-á que 
empresa de outra localidade, dirija-se direto para o cemitério para efetuar o sepultamento. 

§ 2° - Caso venha a ocorrer o óbito de pessoas de outros municípios dentro do Município de Sorocaba, 
fica facultado à família o direito de escolha para sua remoção e aquisição de umas ficando sob 
responsabilidade da concessionária escolhida de fornecer as providências administrativas para o 
registro do óbito. 

Artigo 7° - Os serviços de recolhimento de corpos em vias públicas, hospitais, clínicas, I.M.L. (Instituto 
Médico Legal), Faculdade de Medicina, serão executados gratuitamente pelas empresas 
coneessionárias, obedecendo escalas de plantão a ser fixada pelo Poder Público. 

Artigo 8° - Inobstante o transporte e translado de corpos venha a ser efetuado por uma determinada 
empresa, fica assegurado à família, o direito de livre escolha para os serviços funerários, desobrigando-
a de proceder o velório com a empresa que efetuou o transporte e recolhimento do corpo. 

Artigo 9° - O direito de livre escolha, quanto à empresa que deverá proceder à prestação dos serviços 
funerários, ficará condicionada a urna autorização expressa da família ou responsável pelo féretro, em 
documento padrão preenchido pela concessionária, documento esse que deverá ser registrado na 
empresa funerária acompanhando uma via com o féretro, para ser entregue no cemitério, quando do 
sepultamento. 

£ 

oeste 	da cidade. 

locais 	de instalação. (Redação dada pela Lei n. 5.52 1,'1997) 
o 

determinado pela Prefeitura Municipal, não superior a doze (12) meses, devendo esses bens serem 



eonCc3ionária3. (Artigo 10 e parágrafos revogados pela Lei n. 6.818/2003) 

Artigo 11 - Na hipótese de infração à qualquer disposição desta lei ou daquelas que forem fixadas em 
Regulamento, a ser expedido pelo Poder Público, serão aplicadas as seguintes penalidades. 

a)Advertência escrita. 

b)Multa equivalente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município, vigentes à época do 
descumprimento. 

c)No caso de mais de uma concessionária, suspensão da atividade social pelo prazo de até sessenta (60) 
dias, ou, sendo uma única concessionária, intervenção pelo Poder Público nos serviços permitidos pelo 
mesmo prazo. 

Parágrafo único - No caso de reincidência de infração, será aplicada a multa equivalente a 1.000 (mil) 
Unidades Fiscais do Município, e em caso de nova reincidência, seguir-se-á a pena de suspensão. 

Artigo 12 - O Poder Executivo Municipal, no prazo improrrogável de trinta (30) dias, contados da 
promulgação, iniciará o processo licitatório previsto na presente lei. 

Palácio dos Tropeiros, em 2 de setembro de 1994, 3410  da fundação de Sorocaba. 

PAULO FRANCISCO MENDES 
Prefeito Municipal 
Vicente de Oliveira Rosa 
Secretário dos Negócios Jurídicos 
José Henrique Zaneila 
Secretário da Administração 
José Carlos Vieira de Camargo Filho 
Secretário de Serviços Públicos 
Publicada na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra. 
João Dias de Souza Filho 
Assessor Técnico 
Divisão de Comunicação e Arquivo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 06/2020 

A autoria da presente Proposição é do Nobre Vereador João Donizeti Silvestre. 

Trata-se de Projeto de Lei que "Complementa o item n°9 do art. 2° da Lei n°4.595, de 

2 de setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá 

outras providências". 

De plano, destaca-se que este Projeto de Lei encontra respaldo em nosso 

ordenamento jurídico,  com base nos fundamentos que se seguem: 

Constata-se que este PL visa alterar a redação item 90  do que se considera como serviço 

funerário, obrigando a instalação e manutenção de prédios com salas de velórios em todas as 

regiões da cidade, vejamos: 

Art. l Complementa o item n° 9 do Art. 2° da Lei 4.595, de 2 de Setembro 
de 1994, que dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras 
providências: 

- instalação e manutenção de prédios com salas de velórios, de forma que 
todas as regiões da cidade sejam contempladas (Zona Norte; Zona Leste; Zona Oeste; 
Zona Sul: Zona Industrial e Centro). conforme a legislação sanitária em vigência". 

Art.2° As obrigações dispostas na presente Lei, somente terão eficácia para 
o próximo procedimento licitatório. 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de 
verba orçamentária própria. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

A competência Municipal no que concerne a prestação de serviços funerários está 

estabelecida na LOM, nos termos seguintes: 

Art. 4° Compete ao Município: 

1 



- organizar e prestar, diretamente ou sob texme de conCeSS0 O\.1 

permissão, ou Convênio, entre outros serviços, os seguintes serviços, . 
d) cemitérios e serviços funerários; 

No Município os serviços funerários são prestados sob o regime de concessão, o qual é 

caracterizado por um Contrato Administrativo entre as Empresas Funerárias e o Município. 

Logo, os serviços funerários são atividades eminentemente estatais, ou seja, cabe ao 

Município prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, nos termos da 

Constituição da República: 

Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob 
o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
1 - regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço 

público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 
111-política tarifaria; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Conforme determinação do texto constitucional, foi editada Lei Nacional 

regulamentando o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos: 

Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Art. 1° As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 
permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição 
Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos 
indispensáveis contratos. 

Parágrafo único. A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições 
desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus 
serviços. 

Art. 21  Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
(...) 
11- concessão de serviço público:  a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 

2 

kMAPA 
 MUNICIPAL   D SORO CJBA 

... 
ESTMDO DE SO PAUW 

SECRETARIA IUR DICA 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, 
por conta e risco e por prazo determinado: (g.n.) 

Os termos legais acima normatizam que a concessão de serviço público, obedecidas às 

formalidades legais será delegada, por contrato administrativo, a pessoajurídica que demonstre 

capacidade para seu desempenho, cuja prestação do serviço será por sua conta e risco, o que 

caracteriza a livre iniciativa e a economia de mercado. 

Deste modo, nota-se que no Projeto em questão, há apenas o mérito político da inclusão 

ou não da obrigação no rol do art. 2° da Lei 4.595,já que juridicamente, não há violação à livre 

iniciativa e às regras contratuais vigentes com os atuais concessionários, uma vez que as 

disposições deste PL claramente se aplicam às próximas licitações. 

Por fim, destaca-se que eventual aprovação dependerá do voto favorável da maioria dos 

votos, presentes a maioria absoluta dos membros, conforme o art. 162 do Regimento Interno. 

Ante o exposto, tendo em vista que as obrigações mencionadas neste PL são 

expressamente voltadas para as próximas concessões  do serviço público funerário, sendo 

que, não há reserva de iniciativa legislativa na matéria, nada a opor  sob o aspecto legal 

É o parecer. 

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2020. 

O t4 rtz. 
LUCAS DALMAZO DOM1NGUES 

Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 

De acordo: 

MA1ÇÁA PEGORELLI ANTUNES 
Secrbtária Jurídica 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 6/2020, do Edil João Donizeti Silvestre, complementa o 
item n° 9 do art. 2° da Lei n° 4.595, de 2 de setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço 
funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

Conforme o art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator do parecer desta Comissão neste 

Projeto, o nobre Vereador Anselmo Rolim Neto, que deverá observar o § 1° 

devendo emitir seu parecer conforme os §.' 2°e 3' do mesmo artigo. 

S/C., 6 de fro de 2020. 

PÉRICLES RÉ 	DONÇA DE LIMA 
Preid 	a Comissão 



PÉRICLES NDONÇA DE LIMA 
dente 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCAB 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Vereador Anselmo Rolim Neto 
PL 06/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador João Donizeti Silvestre, 
que "Complementa o item n° 9 do art. 20  da lei no.  4.595, de 2 de setembro de 1994, que 
dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica que, em exame 
da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, exarou parecer opinando pela 
legalidade e constitucionalidade do projeto (fis. 08 a 10). 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de Justiça 
para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela pretende estabelecer a 
obrigatoriedade de instalação e manutenção de prédios com salas de velórios em todas as 
regiões da cidade. 

Observamos que o art. 2° da proposição, expressamente, prevê que tal 
obrigatoriedade somente será exigida nas próximas licitações, razão pela qual não há óbice 
legal que impeça a tramitação da matéria. 

Sendo assim, nada a opor sob o aspecto legal da proposição, destacando-se que a 
eventual aprovação dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros (art. 162 do 
RIC). 

S/C., 10 de 	de 2020. 

JOSÉ FRÂN 	MARTINEZ 	 ANSELMO RiI' 1  TO 
Mem é o tor 



ÂMAR--A- MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 06/2020, do Edil João Donizeti Silvestre, complementa o item 
no 9 do art. 2° da Lei n° 4.595, de 2 de setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço 
funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Economia no PL n° 
06/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. " 

Sorocaba, 27 de fevereiro de 2020. 

/ 
Gabriel de Souza Anorim 

Divisãb de Apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Hudson Pessini 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias 



Sorocaba, 03 d unho clk 2020. 

Pé" 	'egis M. de Lima 
embro 

'Renan Santos 
Membro 

Jf 
C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCAB 

. .Á1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

PROJETO DE LEI N° 06/2020 

RELATOR: Renan Santos 

De autoria do Edil João Donizeti Silvestre, o presente projeto 
complementa o item n°9 do Art. 2° da Lei 4.595/1994. 

Segundo o inciso III do Art 43 do RI, compete a esta comissão 
exarar parecer quanto a proposições que criem ou aumentem despesas, assim como 
qualquer proposição que mesmo que remotamente de forma direta ou indireta alterem as 
finanças do município, como segue: 

"Art. 43. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e 
Parcerias compete dar parecer: 

1— sobre as proposições que criem ou aumentem despesas;  
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a 

proposta orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de 

créditos, empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou 
indiretamente, alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidade para o erário 
municipal ou interessem ao crédito público." 

Analisando a propositura sua intenção é ampliar a instalação de 
salas de velórios em todas as regiões da cidade. Tal ampliação trará novos custos ao 
próximo processo licitatório, aumentando as despesas municipais, representando 
impacto financeiro. 

Assim, mostra-se necessária a apresentação de estimativa de 
impacto orçmentário-financeiro a esta Comissão para a devida apreciação do mérito. 

É o parecer, s.m.j. 



ÁMARA MUNICIPAL DE SOROCABÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 06/ 2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 06/2020, do Edil João Donizeti Silvestre, 
complementa o item n° 9 do art. 2° da Lei n° 4.595, de 2 de setembro de 1994, que dispõe 
sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

O objetivo deste PL é assegurar o acesso e o atendimento ao serviço funeral, 
bem como o de velório à toda população, no sentido que todas as regiões do município 
de Sorocaba sejam contempladas, principalmente nas Zonas Norte e Industrial. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 

S/C., 27 de fevereiro de 2020 

ANTONIO CARLOS ILVANO JUNIOR 
Presidentea Comissão 

FAUSTO SALVOOR P à ES 
Membro 

-- I, 
FRANCISCOF 

' _v 
Ç

\
DA SILVA 

Membro 
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