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MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS DE ENEPREENDIMENTOS QI ..GERAM IMPACTOS URBANISTICOS SIGNIFICATIVOS, CONFORME ESPECIFIC A.

O Decreto normativo do Executivo nº 273/2019 dispõe & respeit:das contrapartidas a serem exigidas a titulo de medidas mitigadoras e compensatórias (le
empreendimentos que geram impactos urbanísticos significativos, regulamentando () 5 Sº
do artigo 53 e 5 4“ do artigo 177 da Lei Complementar2.866, de 27 de abril de 2018.

Por sua vez, o Projeto de Decreto Legislativo em análise, da la'/ra
dos nobre Edil Orlando Pesoti, objetiva sustar os efeitos do sobredito Decreto nº 273/2019.

Oportuno trazer à baila o que reza o artigo 113 desta Casa de Leis:

“Art. 113 - Os decretºs legislativos destinam-se a regular as
matérias de exclusiva competência da Câmara, sem a sanção do
Prefeito, e que tenham efeito externa, notadamente nas casas de:
VIII - sustação dos atos normativos do Poder Executivo queexorbítem dopoder regulamenmr; "

No mesmo sentido o artigo 8º, alínea “b”, inciso XX da Lei Orgân mMunicipal reza:

“Art. 80. - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeifo,não exigida estapara o especificado na letra ”b ” deste artigo, dispo 'sobre as matérias de competência do Munictlvío e, dentre outra;
atribuições, especialmente:
b) - COMPETÉNCIA PRIVATIVA
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HX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbiterr
do poder regulamentar;

A Competência para sustar os atos normativos do Poder Executiv:
que exorbitem do poder regulamentar, mediante Decreto, também encontra alicerce na
artigo 20, inciso IX da Constituição Bandeirante.

O Decreto nº 273/2019 merece ter seus efeitos sustados, na medrda
em que exorbita o poder regulamentar, vejamos:

Dentre outras ilegalidades, o Decreto em debate institui contribuição,
cuja natureza está indefinida.

O Chefe do Poder Executivo somente está autorizado & expedir
decretos para a “fiel execução " da lei, o que não ocorreu no caso em testilha.

Isto porque, como bem pontuado na justificativa da Propositura
exame, o Decreto nº273/2019 desenvolveu arcabouço normativo particular inovador
contrário ao artigo 134 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe:

”Art. 134—É vedado ao município:
1, exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça, "

Para Miguel Reale, “somente a lei, em seu sentido próprio, é capaz
de inovar no Direito já existente, isto e', de conferir, de maneira originária, pela simples
fato de sua publicação e vigência, direitos e deveres a que todos devemos respeito. "
(Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 27ª edição, 2003. P. 163)

Segundo o mestre DI PIETRO, o regulamento de execução não pode
inovar na ordem jurídica, criar direito, obrigação, proibição, medida punitiva, devem:»
limitar-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida pela
Administração.

A simples leitura do artigo 4“, do Decreto nº 273/2019 reflete a.

inovação e a criação de obrigação tributária, ou seja, fixação de alíquotas que devem estar
previstas em lei que deve ser “discutida” e “votada” por essa Casa Legislativa.

Com razão, Diógenes Gasparini pondera que o poder regulamentzr
consiste na "atribuição privativa do chefe do Poder Executivo para, mediante decreto,
apedír atos normativos, chamadas regulamentos, compatíveis com a lei e visandº
desenvolvê-la". (gn) (Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 117.)

Não é o caso do Decreto nº273/2019 que extrapola () poder
regulamentar do Decreto, extraviando sua finalidade.
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Insta consignar que a jurisprudência da Corte Suprema assevera quse há necessidade de ponte entre a norma regulatória e o direito ordinário, estar-se—ádiante
de uma ilegalidade.

Destarte, o Decreto nº273/2019 está eivado de ilegalidade,,
convalidando—se, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade, em virtude de vício de
iniciativa e violação à separação dos poderes, notadamente porque invadiu competência
atinente ao Poder Legislativo, quando tratou matéria que somente poderia ser constitu de.
mediante Leí.

' Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER é:

FAVORAVEL à aprovação da presente propositura.
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