
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTEDE
Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

ZÉFERÉNCIA;
/_

PARECER Nª 'a' Ç;zl
“&

PROIÉI'O DE LEI Nº 17212019 — PAULO MODAS — INSERE O PARAGRAFO
lº NO ARTIGO lº DA LEI Nº 6964/94, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1994,
CONFORME ESPECIFICA (REGULAMENTA A COLOCAÇAO DE CAÇAMBAS E
CONTAINERS DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E
SIMILARES).
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A presente propositura, da lavra do nobre Vereador
Paulo Modas, insere o parágrafo lª no artigo lº da lei Municipal nº 6964/94,de novembro de 1994 (regulamenta a colocação de caçambas e containersdestinados ao recolhimento de entulhos e similares).

Nesseiaez, Iniciativa Regular, Vejaase:
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 resen/adas ao Chefedo Poder Executivo, conforme se extrai da leitura do artigo 39 da Lei
Orgânica do Município.

Sobre a subsunção ao referido roi taxativo, no ARE nº878911, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, declarando
constitucional lei municipal de origem parlamentar que determinava ainstalação de câmeras de monitoramento em escolas públicas e cercanias,assim decidiu: in Uttªr/s

Recurso extraordinário com agravo. Reºercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei
5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. instalação decâmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
lnconstitucionalídade formal. Vício de iniciativa. Comºetênciaprivativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurºa a comgetência grivativa do chefe do Poder Executivo
lei que embora crie desgesa gara a Administração Pública
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do reqime iurÍdico de servidores públicos. 4. Renercussão
geral reconhecida com reafirmação da 'urisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário grovído.
(...)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 germite assim,
interpretacão amoliativa do citado dispositivo constitucionai,
para abarcar matérias além daguelas relativas ao
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funcionamento e estruturação da Administração Pública mais
especificamente a servidores e órgãos do Poder Executivo.
(...) 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 qual 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 satisfaçãode 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 tratada sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime jurídico de servidores públicos (art. 61, ª lº, ll, 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. I, da letra “a", do art. 8º, da LOM:

"Ant. 89. - Cabe à Câmara WJlJnÍC/pãf, com a sanção da
Prefeita, não exigida esta para o especificada na letra ”b"
deste artigo, dispor sobre as matérias de competênc/a do
Mun/apie e, dentre outras atribuições, especialmente:
a) . COMPETÉNC/A GENERICA
/ — legislar sobre assuntos de interesse loca/, inclusive
sup/ementana'a & /eg/s/ação federa/ e estadual, no quecouber,”

A matéria é pertinente à Lei Ordinária, como no caso,pelo que se dessume da leitura dos incisos do 519, do artigo 35 da Lei
Orgânica do Município.

Sobre o tema, há julgado paradigmático, onde o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou bem claro seuposicionamento sobre as leis da Câmara Municipal de Ribeirão Preto queobrigam o acesso a informação (Relator(a): Xavier de Aquino; Comarca: São
Paulo; Orgão julgador: Orgão Especial; Data do julgamento:06/08/2014; Data de registro: 13/08/2014): ips/s litter/s

"AÇÃO DIRETA DE lNCONSTITUCIONALlDADE DE LEI,
Lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre "a
obrigatoriedade de divulgação de listagens de
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pacientes que aguardam por consultas de especialistas,
exames e cirurgias na rede pública municipal" na
Comarca de Ribeirão Preto Iniciativa comum, que não
gera despesas a Municipalidade lnocorrência de vício
Reserva de iniciativa do Poder Executivo elencada
'numerus clausus' no artigo 24, & Zº da Constituição
Estadual e artigo 61 da Constituição da República-
improcedência da ação”.

De igual sorte, assim decidiu O E. Tribunal de ,!ustiça do
Estado de São Paulo:

”Ação declaratória de inconstitucional/dade. Lei
Municipal. Iniciativa parlamentar. 1, Compete aoExecutivo dispor a respeito dos serviços públicoscriando-os, expandindo-os, reduzindo-os ou
extinguindo-os consubstanciando, com exclusividade,
a direção superior da administração (art. 47, ll, CE),
2. A lei de iniciativa parlamentar, que não cria
serviço oneroso por já existir, mas so' dispõeinserção no site de dados objetivos da transparênciada administração, quer em relação ao Executivo querao Legislativo, não viola os artigos 5", 25 e 47, ll, cc.144 da CE. Ação julgada improcedente. ” (T/SP — Açãodireta de incanstituciana/idade nª 0196610-
92.2010.8.25.0000, Relator Des. Laerte Sampaio, ],0902/2011).

Em caso análogo, eis o entendimento do ExcelsoPretório (Ação Direta de lnconstitucionalidadenº 2.444, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Dias Tofoli, julgada em 6112014):

”Ação direta de inconstitucional/"dade. Lei nº 11.521/2000 do
Estado do Rio Grande do Sul, Obrigação do Governo de
divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos acontratos de obras públicas, Ausência de vício formal ematerial. PrinC/pia da publicidade e da transparência.
Fiscalização, Constitucional/dade. (. . . )
2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensaoficial e na internet dados relativos a contratos de obras
públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder
Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica
órgão administrativa, tampouco confere nova atribuição o
órgão da administração pública, O fato de a regra estar
dirigida ao Poder Executivo, por si SÓ, não impiica que eia
deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não
incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, 59 / º,
II, e),
3, A legislação estadual inspira—se no principio da
publicidade, na sua veltente mais específica, a da
transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se,
portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária
transparência das atividades administrativas, reafirmando e

c;
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cumprindo o princiaio constitucional da publicidade da
administraçãopública (art. 37, caput, CF/88).
4. É leg/Timo que o PoderLegis/ativo, no exercicio do controle
externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado
expressamente pelo poder constituinte, implementemedidas
de aprimoramentoda sua fiscalização, desde que respeitadas
as demais balizas da Carta Canstitua'anal, fato que ora severifica.
6, Ação julgada improcedente. " (gn, )

O interesse público a transparência, acesso à
informação e medidas que visem a publicidade da relação de todas asempresas transportadoras de resíduos sólidos da construção civillicenciadas em Ribeirão Preto, áreas de transbordo e triagem licenciadas,usinas de reciclagem de RCC licenciadas e obras de aterros licenciadasdevem preponderar, tendo em vista ainda que a informação seconsubstancia em direito fundamental do cidadão, ex vio disposto no artigoSº, inciso XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Na lição de tomo do Professor Celso Antônio Bandeirade Mello (in Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros,2000):
Consagra-se nisto o dever administrativo de manter
plena transparência em seus comportamentos. Não
pode haver em um Estado Democrático de Direito, naqual a poder reside no povo (ar?. iº, parágrafo único,da Constituição) cru/tamento aos administrados dos
assuntos que a todos interessam, e muito menos emrelação aos sujeitos individualmente afetados poralguma medida.

A essa publicidade, josé joaquim Gomes Canotiihochamou de direito de amuivo aberto (in CANOTILHO, J. ;. Gomes. DireitoConstitucional, editora Almedina, 7ª ed., p. 516):
”O direito ao arquivo aberto deve hoje conceber—se não
apenas como o direito a obter informações por parte dos
cidadãos, mas também como direito a uma comunicaçãoaberta entre as autoridades e os cidadãos. A comunicaçãoaberta implicará, entre outras coisas, o dever de a
administração fornecer activamente informações (ex.:colocar os dados informativos na internet, criar sites
adequados, ofertas online).

Ademais, no cumprimento da publicidade, aAdministração Pública observará o disposto no artigo 37, caput, da
Constituição da República e o disposto no artigo 111 da Constituição doEstado de São Paulo, que assim prescrevem:

”Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios obedecerá aos principio de
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte (...)".

"Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência",

Por simples, a publicidade e transparência são
consectários lógicos dos princípios da moralidade e eficiência, este assim
definido por Alexandre de Moraes (in MORAES, Alexandre, Reforma
Administrativa, Emenda Constituiconal n. 19/98, 3ª ed., p, 30):

"(",) o principio da eficiência é o que impõe à administração
pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do
bem comum, por meio do exercício de suas competências de
forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz,
sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a
melhor utilização possível dos recursos púbicos, de maneira a
evitarem—se desperdícios & garantirse maior rentabilidade
social. Note-se que não se trata da consagração da
tecnocracia, mas, muito pelo contrário, o princípio da
eficiência dirige—se para a razão e fim maior do Estado, a
prestação dos sen/iços sociais essenciais à população,
visando à adoção de todos os meios legais e morais possíveis
para a satisfação do bem comum."

Não há de se alegar afronta ao art. 195 da Carta
Magna, ao art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao disposto no art. 25
da Constituição Bandeirante, vez que a prestação de informações é ínsita
aos serviços públicos e à lei.

Por fim, contudo, onde está escrito Parágrafo 19 na
projeção, deve constar Parágrafo Único, vez que é a correta técnica
legislativa. ;

Desta maneira, em face dos argumentos expostos,
nosso PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura, mas
com a respectiva aprovação, das emendas ora apresentadas, com o
descortino da decisão final a cargo do Egrégio Plenário desta Casa de Leis,

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2019.
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