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PARECER Nº 1389/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 187/07. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa dispor 
sobre a obrigatoriedade dos funcionários públicos municipais serem submetidos a exames 
médicos periódicos. 
Segundo a propositura, o exame médico periódico será realizado nos hospitais da rede 
pública municipal localizados nas áreas das subprefeituras onde o trabalhador exercer suas 
funções e será analisado por uma Comissão de Avaliação que procederá à análise dos 
resultados obtidos nos exames e em caso de alteração desses resultados, encaminhará o 
funcionário para o Hospital do Servidor Público Municipal que procederá à continuidade do 
tratamento. 
Em que pesem os elevados propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições para ser 
aprovado ante o disposto no art. 37, § 2º, III e IV e art. 70, XIV da Lei Orgânica, segundo 
os quais são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre servidores 
públicos municipais, seu regime jurídico e organização administrativa. 
Por fim o projeto deixou de observar ainda o disposto no art. 16 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal: 
“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhada de: 
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor 
e nos dois subseqüentes; 
II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias”. 
Diante do exposto, somos 
PELA ILEGALIDADE 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em 26/09/07 
João Antonio – Presidente 
João Antonio (de qualidade) 
Jooji Hato – Relator 
Agnaldo Timóteo (contrário) 
Carlos Alberto Bezerra Jr.  
Farhat (abstenção) 
Kamia (abstenção) 
Tião Farias 
 
VOTO CONTRÁRIO DOS VEREADORES AGNALDO TIMÓTEO, CLAUDETE ALVES E JORGE 
BORGES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 187/07. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa dispor 
sobre a obrigatoriedade dos funcionários públicos municipais serem submetidos a exames 
médicos periódicos. 
A propositura visa instituir medida que visa preservar a saúde e encontra fundamento no 
ordenamento jurídico em vigor. 
Com efeito, segundo disposto no art. 30, I, da Constituição Federal: 
“Art. 30 – Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
Nesse diapasão, a Lei Orgânica do Município reza: 
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“Art. 13 – Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no 
artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
Além disso, a Lei Orgânica assim dispõe: 
“Art. 213. O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, 
mediante: 
I – políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a 
redução e a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, abrangendo o 
ambiente natural, os locais públicos e de trabalho.” 
A propositura encontra fundamento ainda no art. 37, caput, da L.O.M., segundo o qual a 
iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, 
ao Prefeito e aos Cidadãos. 
Cumpre observar ainda que já não existe mais impedimento em nossa Lei Orgânica para a 
iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria uma vez que a reserva de iniciativa 
para projetos de lei que disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida de nossa 
Lei Orgânica Municipal através da Emenda nº 28/06. 
Trata-se de matéria sujeita ao quorum de maioria simples absoluta para sua aprovação, nos 
termos do art. 40, § 2º, III e XII  da Lei Orgânica Municipal. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em 26/09/07 
Agnaldo Timóteo 
Claudete Alves 
Jorge Borges  
 


