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“PROlETO DE LEI Nº 252/2018 - ALESSANDRO MARACA - DISPOE sOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE AFlXAÇÃO, [No AMBlTO Do MUNICIPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, DE AVIsos COIvI NUMERO Do DISQUE DENUNCIA DA
VIOLENCIA CONTRAA MULHER (DISQUE 180).

A presente propositura, da lavra do nobre Vereador
Alessandro Maraca, tem por Objetivo obrigar a afixação, no âmbito do
município de Ribeirão Preto, de avisos com número dO disque violência
contra a mulher (disque 180).

Iniciativa Regular. Veja-se.

Não há de se alegar afronta ao princípio da separaçãodos poderes, tampouco o legislativo se imiscui nas atividades do Executivo,
pois a propositura não se encontra no rol de matérias reservadas ao Chefe
do Poder Executivo, conforme se extrai da leitura do artigo 39 da Lei
Orgânica do Município. —

Sobre a subsunção ao referido rol taxativo, no ARE nº
878911, com Repercussão Geral, O Supremo Tribunal Federal, declarando
constitucional lei municipal de origem parlamentar que determinava a
instalação de câmeras de monitoramento em escolas públicas e cercanias,assim decidiu: in litteris

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de lnconstitucionalidade estadual. Lei
5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de
câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
lnconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo
lei gue, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime iuridico de servidores públicos. 4. Repercussão
geral reconhecida com reafirmação da iurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.
(...)O Supremo Tribunal Federal firmou O entendimento nosentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa
parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da
Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do
Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assiml
interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional,
para abarcar matérias além daquelas relativas aofuncionamento e estruturação da Administracão Pública, mais
especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.
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(...) No caso em exame, a lei municipal que prevê a
obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em
escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública
local nem trata do regime jurídico de servidores públicos,
motivo pelo quai não vislumbro nenhum vício de
inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. Por
fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e
do adolescente qualifica-se como direito fundamental de
segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação
de um dever de prestação positiva destinado a todos os
entes políticos que compõem a organização federativa do
Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição.
Ante o exposto, manifesto—me pelo reconhecimento da
repercussão geral da matéria constitucional debatida nos
presentes autos e, no mérito, pela reafirmação da
jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a
competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que,embora crie despesa para a Administração Pública, não trata
da sua ,estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime jurídico de servidores públicos (art. 61, é lº, li, a, c e
e, da Constituição Federal). (grifamos).

O objeto da presente Lei está em consonância com a
Lei Orgânica do Município, cabendo à esta Casa a deliberação sobre amatéria em crivo. Eis o que reza o inc. !, da letra “a", do art. 89, da LOM:

”Art. 89. - Cabe à Câmara MuniC/pal, com a sanção do
Prefeito, não exigida esta para o especificado na letra "b"
deste artigo, dispor sobre as matérias de competência do
Municíoio e, dentre outras atribuições, especialmente:
a) — COMPETENC/A GENERICA
/ - legislar sobre assuntos de interesse loca/, inclusive
sup/ementando a legislação federal e estadual, no quecouber; ”

A matéria é pertinente à Lei Ordinária, como no caso,pelo que se dessume da leitura dos incisos do êlº, do artigo 35 da Lei
Orgânica do Município.

O arcabouço legislativo federal voltado à coibição deviolência contra a mulher, dentre outras, engloba a Lei Maria da Penha (Leinº 11.340/2006), a Lei do Feminicidio (Lei nº 13.104/2015), a Lei quecriminaliza a divulgação de mensagens misóginas pela internet (Lei nº Lei
13.642/2018), e Lei para tornar crime o descumprimento de medidasprotetivas determinadas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 13.641/2018).

Nos termos do art. 30, incisos i e li da Constituição daRepública Federativa do Brasil, compete ao Município legislar sobre:
Art. 30. Compete aos Municíoios:
/ - legislarsobre assuntos de interesse loca/;
// - suplementar a legislação federal e a estadual no quecouber;
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Nesse jaez, tanto é interesse local quanto a presentepropositura está suplementando legislações federais e estaduais.
De igual modo, não há de se falar em aumento de

despesa, pois o dever de fiscalização é ínsito às funçõesconstitucionalmente previstas à Administração Pública. Em caso similar ao
presente, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que (v.
Ação Direta de lnconstitucionalidadenº 0006247-802012.8.26.0000, relator
DesembargadorGuerrieri Rezende):

”o dever de fiscalização do cumprimento das normas econatura/ aos atos normativose não tem, no caso, efeito de
gerar despesas ao Mun/cício. Além disso, a matéria tratada
na lei impugnada é de polícia admim'strativa, e asobrigações foram impostas aos particulares,exclusivamente”

Demais, a jurisprudência do Excelso Pretório delineia
que a matéria respeitante à polícia administrativa em geral é de iniciativalegislativa concorrente, in casu, a obrigatoriedade aos estabelecimentos e arespectiva fiscalização da Administração Pública, conforme se verificaabaixo:

'Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucional/dade
contra lei municipal, dispondo sobre matéria tida como temacontemplado no art. 30, VII/, da Constituição Federal, dacompetência dos Municípios. 2. inexiste norma que confira aChefe do Poder Executivo municipal exclusividade deiniciativa relativamente à matéria objeto do d/ploma legalimpugnado. Matéria de competência concorrente,Inexistência de invasáo da esfera de atribuições do Executivo
mun/Cipal. 3. Recurso extraordinário não conhecido' (STF, RE
218.110—5/7, 29 Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, 02-04—2002,
v.u., D] 17-05—2002, p. 73). ” (v. fls. 48/55).
Não há de se alegar afronta ao art. 195 da CartaMagna, ao art. 24 da Lei de ResponsabilidadeFiscal, e ao disposto no art. 25da Constituição Bandeirante, vez que não são gerados gastos ao erário, jáque, repita-se: "o dever de fiscalização do cumprimento das normas econatura/ aos atos normativos e não tem, no caso, efeito de gerar despesasao Mun/opio”.
Julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de SãoPaulo confirmam a constitucionalidade e legalidade de leis que impõemobrigação ao setor privado, refutando a tese de ferimento a tripartição dasfunções do Poder, in verbis.

”Ação direta de inconstitucionalidade, Ribeirão Preto.Legislação municipal, de iniciativa parlamentar, que obriga osestabelecimentos comerciais, não mantidos pelo Município,que possuem sistema de chamada de clientes por meio depainéis eletrônicos, a emitirem senhas impressas pelométodo braile e a realizarem chamada por voz, cominformação do número da senha e do guichê de atendimento.

DJ
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Alegação de inconstitucionalidade por violação à
competência normativa federal para legislar sobre proteção
ao consumidor (arts. lº e 144, da Constituição paulista, e art.
24, V, da Constituição Federal), além da criação de despesa
pública sem indicação de fonte de custeio e sem autorização
em lei orçamentária (art. 25 e 176, l, da Constituição
Estadual). Descabimento. Matéria de interesse local,
concernente a proteção e defesa do consumidor portador de
deficiência, em relação à qual cabe ao Município suplementar
a legislação federal, nos limites da competência definida no
artigo 30, I e li, da CF. Ação improcedente".
(TJSP; Direta de lnconstitucionalidade 2154938-
26.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de
Registro: 14/12/2017).

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — Lei nº
3.787/2015 do Município de Mirassol, que "obriga
estabelecimentos específicos a manterem avisos de alerta
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente" — Inexistência
de imposição de obrigações diretamente ao Poder Público —

Matéria tratada que não está prevista no rol taxativo do
artigo 24, 5 29, da Constituição Paulista — lnocorrência de
vício de iniciativa — lnconstitucionalidade não observada —

Ação Julgada improcedente". (TJSP; Direta de
lnconstitucionalidade 2158023-88.2015.8.26.0000; Relator
(a): Moacir Peres; Orgão Julgador: Orgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/12/2015;
Data de Registro: 18/12/2015)

No tocante ao lnc. il, do art. 49, da projeção, versa-se omodus operandi, e a não fixação do valor da multa não inquina, tampouconão inviabiliza a efetividade da lei, podendo ser regulamentado (fixado) peloExecutivo.
Em suma, a presente matéria atende à

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e plausibilidade, encerrando emsi nobres finalidades.
Desta maneira, em face dos argumentos expostos,nosso PARECER é FAVORAVEL à aprovação da presente propositura, com odescortino da decisão final a cargo do Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2019.

lSAAC ANTUNES
Presidente
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