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SALA DAS COMISSÕES

Projeto de Lei Ordinária nº 005.00169.2021

Ementa: Institui programa de acompanhamento psicológico e estabelece
normativa acerca de exames psicológicos e toxicológicos periódicos aos
membros da Guarda Municipal de Curitiba.

Iniciativa: Renato Freitas

Parecer nº 301/ 2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Trata-se de proposição de autoria do Vereador Renato Freitas, que institui programa
de acompanhamento psicológico e normativas para realização de exames
psicológicos e toxicológicos nos membros da Guarda Municipal de Curitiba.
 
Em resumo, a proposta prevê que os Guardas Municipais serão submetidos a
exames psicológicos anuais (art. 2º) e a exames toxicológicos randômicos (art. 3º ),
também anuais (art. 3º, §1º)
 
Justifica a proposta afirmando que se trata de medida necessária para a
concretização dos direitos fundamentais à saúde e à segurança pública. Também
anexa à proposta um descritivo com o percentual das causas de afastamento dos
Guarda Municipais no período compreendido entre JUN/2019 e JUN/2021.
 
A PROJURIS ofereceu a Instrução n. 291/2021, sustentando que a proposta
legislativa trata de " ", motivo peloalteração referente a servidores de outro Poder
qual a Proposição representaria , afinal "VÍCIO DE INICIATIVA quaisquer atos
que visem atribuir funções ou atividade a órgãos e entidades da Administração

". Ainda, afirma que oPública Municipal são de competência privativa do Prefeito
Vereador Autor poderia submeter a matéria através de Indicação de Sugestão ao
Executivo. Por fim, a Procuradoria Jurídica sustenta também que a proposição
descumpre as regras de Direito Financeiro (composição orçamentária da proposta) e
de Técnica Legislativa (LC 95/98).
 
É O RELATÓRIO. PASSA-SE AO PARECER.
 
A Proposição não apresenta vício de competência legislativa, afinal a matéria se
adstringe a questão de "interesse local", em suplementação à legislação federal e
estadual acerca da temática (art. 30, I e II, CF).
 
Contudo, o Projeto de Lei esbarra em evidente , porVÍCIO DE INICIATIVA
ofensa aos incisos II e III do artigo 53 da Lei Orgânica do Município:
 
Art. 53 São de iniciativa privativa do Executivo, entre outras previstas nesta Lei Orgânica, leis
que disponham sobre:

II - , seu regime jurídico, planos de carreira, provimento de cargos,servidores do Município



II - , seu regime jurídico, planos de carreira, provimento de cargos,servidores do Município

estabilidade e aposentadoria.
III - criação, estruturação e .atribuições dos órgãos e entidades da Administração Municipal
 
Inquestionavelmente, o Projeto de Lei cria regras diretas sobre a administração do
corpo de servidores do Poder Executivo, atribuindo-lhe, também, uma série de
novas atribuições.
 
Assim, conforme corretamente delineado pela PROJURIS e à luz da jurisprudência
dos Tribunais, somente o Prefeito Municipal, no exercício de sua iniciativa
privativa expressa, poderia apresentar Projeto de Lei com a temática ora analisada.
 
Ainda que assim não fosse e a proposição ultrassasse o vício supramencionado,
haveria que se apontar também a ilegalidade por ofensa ao estatuto de Direito
Financeiro, uma vez que o Projeto de Lei não indica o impacto econômico da
proposta, nem indica sua fonte de custeio. Tratar-se-ia, portanto, de desatendimento
aos artigos 165, 166 e 167 da CF; artigos 54 e 132 da LOM; artigos 15, 16 e 17 da
LRF e artigo  da LRF Municipal.9º
 
De qualquer maneira, diante do insanável vício de iniciativa, encaminha-se 

, na forma do artigo 62, §1º do RICMC.PARECER PELO ARQUIVAMENTO

Sala das Comissões, 31/08/2021

Vereador Marcelo Fachinello
RELATOR
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