


 

 

 

 

 

 

Projeto   de      Lei   nº 018/2022 

 

 

 
EMENTA: Institui no âmbito do município de Jardinópolis 
o mês “Setembro Amarelo”, dedicado a valorização da 
vida e realização de ações preventivas contra o suicídio”. 

 
 

SENHORES VEREADORES 
 

APRESENTO  A  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 
 
 
   ARTIGO 1º: Fica instituído no âmbito do município de Jardinópolis o 

mês “Setembro Amarelo”, dedicado a valorização da vida e realização de ações de 

combate ao suicídio.  

    ARTIGO 2º: O mês “Setembro Amarelo” passa a integrar o 

Calendário Oficial de Eventos do Município e será desenvolvido durante todo mês de 

setembro de cada ano, com objetivo de conscientizar a população quanto a importância 

da valorização da vida mediante: 

I – Promoção de palestras e seminários para orientar e alertar à população sobre como 
diagnosticar possíveis suicidas, bem como palestras direcionadas aos profissionais de 
saúde para qualificá-los na identificação de possíveis pacientes que se enquadrem neste 
perfil; 
II – Ampla divulgação e exposição do distúrbio, com cartazes citando eventuais sintomas e 
alertando para possível diagnóstico, utilizando-se, ainda, dos meios de comunicação 
acessíveis à população; 
III- Idealização de canais de atendimento pessoal aos diagnosticados ou a aqueles que se 
encontram com possível sintoma de tentativa de suicídio; 
IV – Direcionamento de atividades e apoio para o público alvo, principalmente os mais 
vulneráveis; 
V – Monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado promovendo a 
interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento. 
 
   ARTIGO 3º: O símbolo do mês “Setembro Amarelo” será “um laço” 
de fita na cor amarela, podendo as instituições públicas, bem como, as da iniciativa 
privada participarem da sua divulgação mediante a utilização de iluminação e decorações 
em suas sedes, monumentos e logradouros públicos na mesma cor. 
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   ARTIGO 4º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por 

meio de Decreto. 

   ARTIGO 5º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

   Jardinópolis, 08 de Setembro de 2022. 

 

    

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
         Vereadora  

                            Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
    O presente projeto visa instituir no âmbito do município de 

Jardinópolis o mês “Setembro Amarelo”, dedicado a valorização da vida e realização de 

ações de combate ao suicídio.  

     Com a aprovação da matéria o mês “Setembro Amarelo” 

passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município, e será desenvolvido 

durante o mês todo ações voltadas para a conscientização da população quanto a 

importância da valorização da vida mediante promoção de palestras e seminários para 

orientar e alertar à população sobre como diagnosticar possíveis suicidas, bem como 

palestras direcionadas aos profissionais de saúde para qualificá-los na identificação de 

possíveis pacientes que se enquadrem neste perfil,  ampla divulgação e exposição do 

distúrbio, com cartazes citando eventuais sintomas e alertando para possível diagnóstico, 

utilizando-se, ainda, dos meios de comunicação acessíveis à população, idealização de 

canais de atendimento pessoal aos diagnosticados ou a aqueles que se encontram com 

possível sintoma de tentativa de suicídio, direcionamento de atividades e apoio para o 

público alvo, principalmente os mais vulneráveis, e monitoramento de possíveis casos 

para avaliação e cuidado, promovendo a interdisciplinaridade entre os profissionais que 

irão atuar no segmento. 

    Frisamos que este projeto de lei não trata de nenhuma das 

matérias de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo e não viola o 

princípio da separação de poderes.  

    Nesse sentido, ensina o mestre HELY LOPES MEIRELLES 

(Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 2014): 

 

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores são 

todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, 

à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre 

as matérias previstas nos arts. 61, § 1º, e 165 da CF, as que se inserem no 

âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do 

prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que disponham 

sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da 

Administração Pública Municipal; matéria de organização administrativa e 

planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, 

funções ou empregos públicos na Administração direta, autárquica e 

fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos servidores 

municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano plurianual, 
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diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e 

especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à 

Câmara, na forma regimental” (p. 633). 

 

   De outra parte, o projeto de lei não impõe ao Poder Executivo 

obrigações e atribuições típicas de administração, para as quais é constitucionalmente 

reservada a iniciativa do Poder Executivo. Não invade matéria constitucionalmente 

inserida na reserva da Administração nem, igualmente, na reserva de iniciativa legislativa 

do Chefe do Poder Executivo. 

 

   Por fim, o projeto de lei não causa impacto financeiro-orçamentário 

exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, criando despesas ao erário municipal sem 

indicação de fontes de receita, ou mesmo obrigações ao administrador público que firam 

a legalidade, a eficiência na gestão da coisa pública e na prestação dos serviços públicos. 

 

   A previsão de dotação orçamentária não implica a existência de 

vício de inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício 

orçamentário em que aprovada (arts. 25, 174 e 176, I e II, CE). 

 

   É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação 

da fonte de recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo 

exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada a inserção de recursos no 

exercício seguinte. 

Como decidiu a Corte Suprema: 

 

“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação orçamentária prévia em 

legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, 

impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro' (ADI 

3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ressalva, naturalmente, a possibilidade 

de aprovação de créditos adicionais” (RE 770.329-SP, Relator Ministro 

ROBERTO BARROSO, j. 29.05.2014) 

 

 

   Isto posto, contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de 

Leis para aprovação do presente projeto. 

 

Jardinópolis, 08 de Setembro de 2022. 
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Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
         Vereadora  

                            Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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