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PROJETO DE LEI Nº 167/1 E SEU SUBSTITUTIVO — MARCOS PAPA —

PROJETO DE LEI Nº 167/19 - MARCOS PAPA » DISPÓE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE HIGIENIZAÇAO E CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS NOS VEICULOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Estes projetos, da lavra do nobre Vereador Marcos Papa, tratam
de único objeto1 — dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização e controle
de pragas urbanas nos veículos utilizados na prestação do serviço de
transporte público coletivo no município de Ribeirão Preto — de forma clara,
precisa e lógica,

Foi vazado em correto vemáculo, contendo os atributos
indispensáveis a si (novidade, generalidade, asbtratividade, lmperatividade
e coercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b)
normativa (substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência,
com revogação expressa e genérica de dispositivos), com 09 (nove) artigos
e 04 (quatro) laudas cada qual, incluindojustificativaª.

Enquadra-se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local e necessidade de suplementação de legislação
federal(art. 30, inc. I e II, da CR), é pertinente a Lei Ordinária (ªlª, do artigo
35, da LOMRP) e de competência concorrente entre o Chefe do Poder
Executivo e Vereador(a).

Noutro giro, de simples intelecção, o fato da norma poder ser
aplicada pelo Poder Executivo não indica que deva ser de iniciativa
privativa, inexistindo afronta ao princípio da reserva da administração.

Eis o posicionamento do E. Tribunal de justiça do Estado de São
Paulo (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2234052-48.2016.8.26.0000;
Relator (3): Ferreira Rodrigues; Orgão Julgador: Orgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de
Registro: 07/06/2017):

AÇÃO DIRETA DE lNCONST/TUC/ONAL/DADE. Lei nº 11880,
de 26 de fevereiro de 2016, de iniciativa parlamentar, que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos gastos
relativas às publicidades impressas ou digitais da
administração pública municipal, direta ou indireta”.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INIC/ATIVA E OFENSA A0 PRINC/PIO
DA SEPARAÇAD DOS PODERES. Rejeição. Lei impugnada, de
iniciativa parlamentar que — diversamente de inte/ferir em
atos de gestão administrativa e busca apenas garantir

'Incv I, do art, 7“, da LC 95/98v
º Art. "2 do RICMRP.
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efetividade ao direito de acesso a informação e ao principio
da publicidade e transparência dos atos do PoderPúblico, nos
termos do art. 59, inciso XXXIII, e art 37, caput, da
Constituição Federal. Princípio da reserva de administração
que, nesse caso, não e' diretamente afetado, mesmo porque
"o fato de a regra estar dirigida ao PoderExecutivo, por si so',não implica que ela deva ser de iniciativa privativa” do
Prefeito (ADI 2444/R5, Rel. Min. Dias Toffoli, ]. 06/11/2014),
Entendimento, portanto, que se justifica porque a matéria
não versa sobre criação, extinção ou modificação de órgãos
administrativos, nem implica na criação de novas atribuições
para o Poder Executivo, senão na simples reafirmação e
concretização de direitos reconhecidos pela Const/tuição
Federal e que, inclusive, já foram objeto de regulamentação
pela União em termos gerais, como consta da Lei nº 12.527,de 18 de novembro de 2011, com expressa ressalva da
competência dos demais entes federativos para definir
regras específicas sobre o tema [art. 45). Competência
legis/ativa concorrente. Alegação de inconstitucional/dade
afastada sob esse aspecto. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
INDICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS PARA ATENDER
AOS NOVOS ENCARGOS (art. 25 da Constituição Estadual).
Rejeição. As despesas (extraordinárias) para proporcionar
aque/a pequena informação (cabível em uma simples linha
do texto publicitário), se existentes, seriam de valor
insignificante para o mun/cimo e poderiam ser absorvidas
pelo proprio orçamento da publicidade, sem custos adicionais
ou com custos mínimos, de forma que a falta de previsão
orçamentária, por si so' não just/Eca o reconhecimento de
inconstitucional/dade da norma. lnterpretação que decorre
não apenas do princípio da razoabilidade, mas também de
ponderação orientada pela regra contida no art. 16 da Lei
Complementar nº 101/2000, que reputa desnecessária a
demonstração de adequação orçamentária e financeira de
despesa considerada irrelevante Posicionamento que foi
prestigiado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 2444/R5, Rel. Min. Dias Toffoli, ].
06/11/2014e cuja orientação também é adotada no presente
caso como razão de decidir. Ação julgada improcedente.

Embora alguns entendam como invasão, pelo Legislativo, do
planejamento, organização e gestão administrativa, a rigor a norma em
exeqese é diretriz, com apurada técnica que prima pela saúde pública emrazão da hiqienizacão e desinsetizacão que são consectários Ióqicos da
Iimgeza e sanidade dos veículos.

Noutras palavras, não se está ingerindo o contrato de concessão
do transporte público, impondo, obrigando, interferindo, mas sim criando
um leque de possibilidades e enunciados (ideário), oportunidades talvezainda não vislumbradas, que podem doravante e sempre dentre da
autonomia e reserva da Administração, serem seguidos (no todo ou emparte) ou não pela municipalidade,
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Desenvolve-se, assim, o interesse da coletividade voltado à saúde
pública no transporte coletivo.

Por fim, consigne-se que a emenda modificativa ao artigo 69
aprimora o texto da projeção, devendo também ser aprovada por esta Casa
de Leis.

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,
legalidade, regimentalidadel, juridicídade e técnica legislativa, e o PARECER
DESTA COMISSAO É FAVORAVEL aos pro'etos em análise pugnando-se quesejam aprovados pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis (art, 36, do
RICMRP).

Saia das Comissões, 17 de setembro de 2018.
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