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COMISSÃO PERMANENTE DE Constituição,
JUSTIÇA E REDAÇÃO.

ªEFERÉNCIAzy/
PARECER Nºíi__f;__7

,

PRO ETO DE LEI Nº 122 29 — MARiNHp Sª.? 0 — DiSPÓE SOSRE iªi:
, . “SEANCEÁ NO (ZH/3.0 DE TER“ RIS DE ÓNiSUS DESTE.

: e. E EViTLªaR AG OViERAÇOES ENTRE AS PESSOAS ODE ESTAOi
,âGªiARDi—ª. DO TRi'i.NSPORTE PuBLãCO i

Este Rrojeto de Lei, da lavra do nobre Vereador Marinho
Sampaio, dispõe sobre a demarcação de 1,5m de distância no chão de terminais
de ônibus deste município, a fim de evitar agiomerações entre as pessoas queestão aguardando o transporte púbiico.

Foi protocoíizado na Ediiidade íorotocolo nº 20.365/2020),
autuado, íioªo pelo por membro da Mesa Diretora (art.33, inc. :ii, do Ri-CMRP) em
Sessão Oro'iinária (fe 18/06/2020 (350ª Sessão) e numerado Pi. nº

3.05 22/06/2020 foi tramitao'o, peia ?residêncªa aresta
Ediiioíaoªe,a =Zooro'enadoriaª-egisiativa (CL), e publicado.

Na mesma data os autos foram encaminhados peia ªii à
ermanente de Constituição, justiça e Redação (CC,?R), designamos-se

a presente relatoria.
:nexiste outra projeção nesta Casa: ía) idêntica ou sãmii"

tramitando, ('o) semeihante considerada inconstitucionai peão Plenário ou (c)
iguai aprovada ou rejeitada na mesma sessão iegêsiativa, inapiicando-se,
respecâiv rnente, o art. 137, os incisos do art. 136 e o inciso iii, do art. 131,
todos oªo RãCMRP.

Vigem os prazos deceno'iais à: (a) apresentação de emendas
eswbemendas às projeções:caput, do art. 129 do R:CMRP) e;(b) proiação de
parecer peia CCJR (art. 64, do RiCMRP).

A matéria tramita em regime ele urgência especiai, conforme
ento nº 4432/2020. O termo fatai para rêeiioerá-ia é 25/06/2020..; :.eogue

*

Art. 129 — As emendas e Subemendas serão apresentadasà Mesa no prazo de ate' iO (dez) dl'dS nos projetos comuns e até
30 (trinta) dias, nos orçamentos, piano plurianual e diretrizes orçamentárias e nos projetos de codificação, após o
conhecimento do respectivo projeto pelo Plenário. para fins de sua apreciação pelas Comissões Permanentes e
publicação.
Parágrafo Único — Tratando-se de projeto em regime de urgência especiaL ou quando cstciam cias assinadas pela maioria
absoluta dos Vereadores, as emendas e subemcndas poderão ser oferecidas por oeasrão dos debates em Plenário,
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O projeto, acompanhado de justificativa, contém 04 (quatro)
artigos, encerrando em si 02 iduas) iaudas e o seguinte conteúdo:

— Os terminais de ônibus de Ribeirão Preto, onde se formam filas,
deverão conter faixas de marcação, obedecendo a distância de LS metro entre as
pessoas

- Para a consecução do objero de que mata o arUgo P, poderá
haver auxílio da iniciativa privada, mediante parceria, incentivos, doações e, ou, ações
voluntárias e recursos que permitam a execução.

- As despesas decorrentes da execução da presente Let se houver
correrão por conta de dotação orçamentária própria, supiementadas se necessário.

- O Poder Executivo poderá reguiamentar esta Lei, no que couber.
, Esta Leientra enivigor na data de sua pubhcação,revogadas as

disposições em contrário.

Áªão há incidente judicial ou óbice processuai-iegisiativo ao
prosseguimento e votação pãenária da matéria.

Face ao meritum fegl's, junte-se aos autos:
- A ª_ei Federai nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que

dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde
pública de importância internacionai decorrente do novo Coronavírus;

— O Secreto Legislativo Federai nº 06, de 20 de março de
2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Compiementar nº 101, de 04»
de maio de 2000, a ocorrência do estado de caiamidade pública, nos termos da
soiicitação do ?resioªente da Repúbiica encaminhada poir meio da Mensagem nº
93, de í8 de março de 2020;

Em escorço, o necessário.

:ªasse—se a análise constituciºnai, iegai, regimentai e
redacionai da matéria, & quai não se emoldura em nenhuma das hipóteses de
necessióade de parecer sobre o mérito ou providências outras (antecessores &

atinente votação pienárãai, dispostas tanto no 5 39, do art. 72 (afetas à CGR)
quanto no artigo 73 e subsequentes (demais comissões permanentes), todos do
R%CMRP.

1 - ANÁLISE VERTICAL: COMPETÉNCIÁMÚNÍÓÍPAL PARÁ" '

LEGISLAR - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGANICA

1. Trata—se de matéria protetiva aos direitos do consumidor
e à saúde púbiica (v. art. “396, da CR).
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2. De proê'mio, não há de ser suscitada e placitada afronta
ao princípio federativo e aos preceitos do artigo 24, incisos V e Vllê, e é 39, da
Constituição da República e artigo 275 da Constituição do Estado de São Pauio,
vez que a matéria pode ser tratada suplementarmente pelo Município de
Ribeirão Preto, regulando questão de interesse predominantemente local,
máxime ao artigo 30, incisos % e ii, da indigitada Carta Magna.

3. Colima essa teleologia o art. 55, % ãº, do Código de
Defesa do Consumidor, deãlneando insertos aos assuntos de interesse local os
teâatãvos %) proteção do consumidor: in litteris

[ Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
& concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação

adm/m'strativa, baixarão normas re/atii/as à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e

ª serviços.
; 55 E º ;: União, os Estados, o Distrito Federa/ & os Mun/'C/bios
! fiscalizaráo e contro/anão a produção, industria/ização,

distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normasque se fizerem necessárias. (grãfamos).

4. Ã Constituição da Repúolica e, por simetrêa, a
Constituição Bandeirante e a Lei Orgânica do Município são todos harmônicos,
sendo êncabível, pois, interpreta—los de forma fragmentária.

5. têesses iêndes de reflexões, veja—se o que escreve a pena
abalizada do Ministro da Corte Maior, Dr. Eros Grau (Reclamação n. 6.568,
âelator o Ministro Eros Grau, Pãenário, Dje 25.9.2009): lpsis litteris

”(...) a Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um
conjunto de enunciados que se possa ler paiavra por palavra,
em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente
ordenada. Deia são extra/dos, pelo intérprete, sentidos

i normativos, outras coisas que não somente textos. ;: força
normativa da Constituição é desprendida da tota/“idade,

; tota/idade normativa, que a Constituição e'

g 6. Semais, () Supremo ?ribunaã Zªederal ressoa em unívoco
que o ente municipal tem competência para legislar sobre direito do
consumidor,emesoeci sobte:

l

l

l

:

6.1 O horário do comércio local;
6.2 O tempo máximo de ciiente em fila de espera;
6.3 A obriqacão de instalar equipamentos destinados awwwportas eletrônicas e câmeras de segurança) e conforto

w
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(instalações sanitárias, fornecimento de cadeiras de
espera e coiocacão de bebedouro).

?. Precedentes do Excelso Pretório

”!HGRÁVO REGIMENTAL NO .ª'ª ..

nona/ms 4DIWiaV/5TRA 77VAS iWUiV; P,"

**tfíiÇÃO. Os Munic/bios têm
autonomia para regular o horário do comércio iocai, desde que
não inicinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a
Constituição lhes confere competência para iegis/ar sobre
assuntos de interesse loca/. Agra vo Regimental a que se nega
provimento” (Á! 622.405—Á9R, Relator o Ministro Eros Grau,
Segunda Turma, Dje 1562007).

”,./Gibi VO REG/MENTAL E/V RfCURSO EXTRAORDiMÁRiO.
COMP_F* ªí?/Á DE MUN/619,10 PÁRA LEG/SMR SOBRE
AiT'i/iSADE ,S'AiVCÁR/A. iNTERESSE iOCAL. POSS/BiáiDA—DE. i. 0
Pie/vário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o R5
6025.2313 relatoria da ministra Ei,/en Gacie, reconheceu a
repercussao geral da controvérsia sobre a competencia dos
Municipios para legis/ar sobre o tempo maximo de espera de
c/ientes em filas de instituições. bancárias. Na oportunidade,
esta nossa Casa de justiça reafirmou a jurisprudência, no
sentido de que os Municípios possuem competência para
legis/ar sobre assuntos de interesse iocai, tais como medidas
que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de
serviços bancários. 2. Agravo regimental desprovido” (RE
25áí72—r'êgià Relator o Ministro àyres Britto, Segunda Turma,
Dye 23. 9.20i 1, grifos nossos).

”0 MuniC/jo/o pode editar iegisiaçáo própria, com fundamento
na autonomia constituciona/ que ihe é inerente (CF, art. 30, i),
com o objetivo de determinar, as instituições financeiras, que
insta/em, em suas agências, em favor dos usuários dos
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados
a proporcionar-ines segurança (tais como portas eletrônicas e
câmaras filmadoras) ou a propiciar-/i7es conforto, med/ante
oferecimento de insta/açoes sanitaias, ou fornecimento oe
cadeiras de espera, ou, ainda, CD/ÚCâÇâO de 'oeoedouros.
Precedentes” (A! 347.727-49R, Relator o Ministro Ceiso o'e
Mei/o, Segunda Turma, Dj 5.8.2005).

8. ?ara expurgar qualquer iaivo oe dúvioºa, &

conspícua Ministra Carmem ª_úcia, no Recurso Exâraordinário com ªgravo nº
665.383, quando do juigamento da Lei do município oªo Rio de janeiro que
dispõe score & adaptação de computador para utiiização por pessoas
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portadoras de deficiência visoai em lan house, cyber cafés e estabelecimentos
simiiares (direito do consumidor), assim determinou, conforme ementa nuclear:
in verbis

”,ffiGR/ªª. VQ EM RECURSO EXTRÁORDZiVÁR/O. CONSETUCÃO: Á “,

COMPE; ENG/«”i DEMUNICÍPIO PÁRA LEG/SMR SOBRE ,ii55u
DE ' ESSE áOCAL. PRECEDENTES. AGRÁVO 5 RECURSO
EXTRw ORSÉVÁRJO PROVIDOS

7. Noutro giro, ao dispor sobre o distanciamento rrinc/*o
nas filas dos terminais transporte público coletivo, medida essa de proteção em
contexto de pandemia, a matéria se enfeixa ao átrio de proteção à saúde pública
municipal.

8. Nessa senda, segundo o artigo 23, inciso li, e o art. 396,
todos da Constituição da República, é de competência comum da tinião, dos
E taofos, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência
púoiica, cabendo citar o último artigo referido: in verb/5

“Art. í96. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem
a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”

9. Sobre a referida saúde pública, colacionem-se as
judiciosas ii ães de Hely ª_opes Meirelles ("Direito Municipal brasileiro" - í7ª ed.
— Ed. Malheiros 2013 p. 478/4794):

"íª saúde pública tem merecido de todos os povos civilizados
especial atenção, através de medidas preventivas e processos
curativos de enfermidades que acometem o homem, em
caráter epidêmico ou endêmico, agudo ou crônico, hereditário
ou adquiridas no meio ambiente.“
( *:

x—uf
"A saúde pública está intimamente relacionada não só om as
condições ambientais em que vivem os indivíduos, como - e
principaimente ' com os alimentos de que se nutrem. Daí a
preocupação constante das Nações modernas de atuar no
duplo sentido da higienização das cidades e regiões habitáveis
e de controlar e orientar a alimentação do povo, para obter
maior número de cidadãos prestantes e o máximo rendimento
das tividades humanas."
(mi
" o Município sobram poderem para editar normas de
preservação da saúde pública nos limites de seu território, uma
vez que, como entidade estatal que é, está investiqo de

vi
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suficiente poder de polícia inerente a toda a Administração
Pública para a defesa da saúde e do bem-estardos munícipes.
Claro é que o Município não pode legislar e aqir contra as
normas gerais estabelecidas pela União e gelo Estado-membro
ou além delas, mas pode suori-Ias na sua ausência, ou
complementa-las em suas lacunas. em tudo que disser respeitoà saúde pública local (CF, arts. 24. XII, e 30, I, II e VII)."
(grifamos).

10. inconfundível, portanto, com os interesses regional ounacionai, por versar sobre pedra angular Ribeirão—pretana, a demarcação de3,5m de oªistância no chão cie terminais de ônibus deste município, a fim deevitar aglomerações entre as pessoas que estão aguardando o transportepúbiico.
11. Logo, o objeto do presente projeto está em consonância

com a Lei Orgânica do Municipio, cabendo a esta Casa a deiiberação sobre amatéria em crivo. Eis o que reza () inc. %, da ietra ”a”, do art. 89, cia LOM:

”Ainª. 89. - Cabe a Câmara Municipe/, com a sanção do Prefe/to, não
eng/da esta para :; especificado na /etra ”b” deste art/go, disporsobre as matérias de compete-“nda do Mun/apie &, dentre curras
arf/buições, especie/mente:
&) — COMPETÉ'VCMGENERICA »

- ªis/ar sobre assuntos de interesse kata/, inf/usíve Suplementa/7%
a ('eg/s/açáo federa/ e estam/aL no que couber,- "

PARA LEGISLAR — CONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBIETIVA

3,2. iniciativa desta projeção é de competência comumentre o ítaeiªe do ?oder Executivo e Vereadorla), porquanto a matéria não seinsere no ro? 'nurnerus clausus' de inciativa privativa do Aãcaide, conforme o
artigo 39 da íOMRP, o artigo 24, & 2º da Constituição Estadual e o artigo 61 da
Constituição da Repúbiica.

“33. Sobre a subsunção ao referido rol taxativo, no âRE nº
com Repercussão Geral, o Supremo Tribunai Federal, deciarando

const ucãonai lei municipal eªe origem parlamentar que determinava a
instaiação de câmeras de monitoramento em escolas púbiicas e cercanias,
assim decaiu: in ”Éter/s

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta
de ãnconstitucionaiidade estadual. Lei 5616/2013, do Município do
Rio de janeiro. instalação de câmeras de monitoramento em escolas
e cercanias. 3. lnconstitucionaiidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurºa 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 jurídico

6
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de servidores úblicos. 4. Re ercussão era! reconhecida comreafirmaçao da urisgrudenCia desta Corte. 5. Recurso extraordinario
provido.
(...)O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de
que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estãotaxativamente previstas no art, 61 da Constituição, que trata da
reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não seermite assim inter reta ão am liativa do citado dis ositivoconstitucional ara abarcar matérias além da uelas relativas aofuncionamento e estrutura ão da Administra ão Pública mais
especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.
(...) No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedadede instalação de câmeras de segurança em escolas públicasmunicipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuiçãode órgãos da Administração Pública local nem trata do regimejurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbronenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislaçãoimpugnada. Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos dacriança e do adolescente qualifica—se como direito fundamental desegunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de umdever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos quecompõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termosdo art. 227 da Constituição. Ante o exposto, manifestofme peloreconhecimento da repercussão geral da matéria constitucionaldebatida nos presentes autos e, no mérito, pela reafirmação da
jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa acompetência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, emboracrie despesa para a Administração Púbiica, não trata da sua estrutura
ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidorespúblicos (art. 61, 5 lº, li, a, c e e, da Constituição Federal;-.(grifamos).

4 Com espeque nos julgamentos do Excelso Pretória, vemse unificando posicionamento acertado da Corte Bandeirante: in vera/5
A, i. Ação Direta de lnconstitucionalidade. Lei que institui a "Semanade Conscientização sobre a Alienação :ºarentai no Municipio".inexistência de violação à iniciativa legislativa reservada. 0 rol deiniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo é matéria
taxativamente disposta na Constituição Estadual. lil. lnocorrência de
usur a ão de atribui ão administrativa do Chefe do Executivo. Norma decaráter geral e abstrato, com o fim de proporcionar à população do
municipio conhecimento sobre a temática, bem como fomentariniciativas de combate a alienação parental. lV. inexistência de
disposições, na normativa impugnada, que tratem de organizaçãoadministrativa do Poder Executivo ou gestão de escolas e serviçosescolares, questões que deverão ser devidamente regulamentadas peloChefe do Poder Executivo para assegurar o cumprimento da norma.ênocorrência de ofensa à regra da separação dos poderes. V. Criação de
gastos sem indicação de fonte de custeio. lnconstitucionalidade não
caracterizada. Possibilidade de reaiocação e suplementação
orçamentária. Fundamento, ademais, que ensejaria, no máximo, a
inexequibiiidade da norma no exercício orçamentário em que aprovada.
Vi. Pedido julgado improcedente. lTjSP; Direta de lnconstituciona'idade
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2235511—51.2017.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão julgador:
Orgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo — ixi/A; Data do
julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018).

B. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de origem
parlamentar que institui campanha permanente de combate à pichação
e atos de vandalismo no Municipio de Suzano. inexistência de vicio de
iniciativa: o rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder
Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Estadual.
Ausente ofensa à regra de iniciativa ademais em razão da imposição de
Gastos à Administração. Precedentes do STF. Não ocorrência de infração
ao princípio da harmonia e interdependência entre os poderes na parteprincipal do texto legal. Não configurada, nesse ponto, usurpação de
quaisquer das atribuições administrativas reservadas ao Chefe do Poder
Executivo, previstas no artigo 47 da Constituição do Estado de São
Paulo. Lei que cuida de assunto local, relativo a proteção do meioambiente e controle da poluição. Precedentes deste Orgão Especial.Ausência de dotação orçamentária especifica que não torna a normainconstitucional, importando. no máximo, na sua inexequibilidade no
mesmo exercício orçamentário em que fora promulgada. Precedentesdo STF. Expressões e dispositivos legais que fazem referência genérica
%: hipótese de infração administrativa e às sanções, sem, contudo,
prever de forma exata e clara o 'quantum' da multa cominada, o quecontrasta com o princípio da legalidade estipulado no artigo 111 da
Constituição Paulista. Vedado ao Poder Legislativo deixar ao arbítrio do
administrador a disciplina de matéria reservada a lei.
ênconstitucionalidade, ademais, do trecho normativo que interfere naprática de atos de gestão, impondo à Administração “termos de
parcerias", assim como outras medidas executivas e específicas.
Violação a interdependência e harmonia entre os Poderes, apenas nesseparticular. Procedência parcial do .pedido. (TJSP; Direta de
:nconstitucionalidade 2246723—0620168260000; Relator (a): Márcio
Bartoli; Órgão julgador: Órgão Especia Tribunal de justiça de São Paulo
— N/A; Data do julgamento: 05/04/2017; õata de Registro: 06/04/2017).

15. Ora, de simples intelecção, o fato da norma também
serem direcionadas ao Poder Executivo local, não indica que devam ser deiniciativa privativa, inexistindo afronta ao princípio da reserva da administração
ou da separação das funções do Poder.

16. Eis o posicionamento do E. Tribunal de justiça do Estado
de São íºauio (Tiãº; Direta de inconstitucionaiidade 223%;052—
48.20ª6.8.26.0000; Relator (a;: Ferreira Rodrigues; Orgão juigador: Orgão
ãspecia, .ribunaê de justiça de São Paulo A; Qata do ;ulgamento:
31/05/2017; ª,")ata de Registro: 07/06/2017):

AÇÃO D/RETÁ DE l/VCONST/TUC/OAMLIDADELei nº 11,380, de 26 de
fevereiro de 2015, de iniciativa par/amentar, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação dos gastos relativos às pub/icia'ades
impressas ou digitais da administração pública mun/Cipai, direta ouind/reta”. ÁLEGÁÇÃODE Vi'C/O DE mi./CIA Til/A E OFENSÁ ÃO PRDVC/P/O
DA SER4RAÇÃO [)05 PODERES. Rejeição. Lei impugnada, de inicar/Va
parlamentar que — diversamente de' interferir em atos de gestão
aolw/msrraíiva — busca apenas garantir efetividade ao direito de
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acesso a informação e ao principio da publicidade e transparência
dos atos do Poder Público, nos termos do art. 59, inciso XXXI/'t e art.
37, caput, da Constituição Federal Prints/pio da reserva de
administração que, nesse caso, não é diretamente afetado, mesmo
porque ”o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só,não implica que ela deva ser de iniCIativa privativa ” do Prefeito (ADI
2444/45, Rel. Min. Dias Toffoii, j. DEAM/20.74). 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
Constituição Federal e que, inclusive, já foram objeto de
regulamentação pela União em termos gerais, como consta da Lei nº
12.527, de ZS de novembro de 201.2, com expressa ressalva da
competência dos demais entes federativos para definir regrasespeC/tlcas sobre o tema (art. 437. Competência legislativa
concorrente. Alegação de inconstitucional/dade afastada sob esse
aspecto. ÁLEGÁÇÃO DE FALTA“; DE .WD/CAÇÃO DOS RE “URSOS
DlSr'ªONii/E/S PARA ATENDER ,405 NOVOS E'VCÁRGOS (art. 25 da
Constituição Estadual). Rejeição. As despesas (extraordinárias) paraproporcionar aque/a pequena informação (cabível em uma simpleslinha ao texto pool/Citado), se existentes, seriam de valor
insignificante para o mun/opio &' poderiam ser absorvidas pelo
próprio orçamento da publicidade, sem custos adicionais ou corn
custos minimos, de forma que a falta de previsão orçamentár/a, porsi só não justifica o reconhecimento de inconstitucional/dade da
norma. interpretação que decorre não apenas do principio da
razoabilidade, mas também de ponderação orientada pela regracontida no art, 15 da Lei Complementar nº 201/2000, que reputadesnecessária a demonstração de adequação orçamentária efinanceira de despesa considerada irrelevante. Posicionamento quefoi prestigiado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ÁD/ n—º 2444/R5, Rel Min. Dias Tonfa/i, ], Oâ/i 172014 e
cuja orientação também é adotada no presente caso como razão de
deo/dir, Ação julgada improcedente.

“37. Seguindo () irreprocháveê escólio de Heiy Lopes
%Vãeireêies: in litteris

"Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele
cabe o envio do projeto a Câmara. Nessa categoria estão as que
disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; a criação de
cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e
autárquica, fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídico
dos servidores municipais; e o piano plurianual, as diretrizes
orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e
especiais" iv. “Direito Municipal Brasileiro", 15ª edição, São Paulo,
Malheiros Editores, 2006, pp. 732/733),

38. insustentável, assim, a tese tie ofensa a regra oia
separação tias funções do :ºoder.
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39. E oªiante do panorama pandêmico que enfrentamos, foi
deciaraoa Calamidade Pubiica peia União (Decreto Legislativo Federai nº 06, de
20/03/2020), pelo âstado oªe São Paulo icf. Decreto Estaduai nº 64.8?9, de
20/03/2020, prorrogado) e peão município de Ribeirão ?reto ãDecreto Municipai
n. 076/2020. o'e 23/03/2020, também prorrogado).

20. Além oªisso, a dispor sobre a demarcação de ”siim de
distância rio chão oªe terminais de ônibus deste município, a fim de evitar
agiomerações entre as pessoas que estão aguardando o transporte púbiico, &

proàeção não age com ingerência, tampouco não se imiscui na gestão dos atos
ou cor-tratos administrativos no município, porquanto apenas traça contornos
mínimos ãroã minimo e exempiificativo) para:

20.1 A existência, vaiidade e eficácia da norma
iapêicabiiidade);

20.2 Garantir direitos aos destinatários, usuários e operados
do transporte público municipai.

21. Retirando substrato axiológico, de vaiioade e eficácia oºo

=preocupante panorama narraoo e das medidas ressaltadas, sendo de extrema
, 4-59 535DE, PLÁGSIBILÉDADE É REtEVÃNCiÁ, a presente projeção se soiioifica
constitucionai e Eícita, por se,r de apiicação necessária a preservação da saúde e
dos direitos do consumido,r nesse caiamitoso e pandêmico momento que
enfrentamos.

22. De igoai sorte, a questão foicrai cá tratada foi posta e
joeiraoa _oeão %, Tribunai de gustiça oºo Estado de São Pauio, quando da anáiise
de quatro ações diretas cie inconstitucionalio'ade, as quais confirmaram a
competência desta Casa para iegislar sobre a temática direito do consumidor:

Primeira.'iLe/ Municipal nº fz. 264/2020, de autoria do então
Vereaoor, hoje Deputado estadual Léo Oliveira, que 9/5570":—
SOBRfÁ MST/"RAÇÃO DE Dri/;”SÓRI'A 5 ENin 05 €.,foi/(45-F O
ESPAÇO RESERVADO RS;/RA OS CLE'E/VTES QUE ÁGdARDÁM

ªTO NOS ESTÁBEÁECiMã'i/TOS BÁNCíiR/OS. Á
FEBRAB/M (Federação Brasi/eira dos Bancos) interpôs Ação
direta de !nconsl'ituc/ona/io'ade [CRD/), numerada 0346306-
0820208250000, e nos mca/des de Rcórdão a feçáo foi
ju/gaa'a improcedente.
Segunda. ,4 Le/ Mun/C/pa/ nº 3074/2013, de atiçar/'a do ex—

Vereador, josé Car/os de Oiii/eira (Beôe'), que DIS/705 SOBRE O
TEMPO DE ÁTENDIMENTO 40 USL/ÁR/O NOS CÁZXÁS 905

rfil/,".EfifTOS COME/RifªIS DEMOWii!/Vii1905w DE
54905, 5"PERMERC»<L05 OU CONGEVERES-

UT: PROWDÉNC/ÁS A AP,-45 — Assoc/ação Paul/sra de
Supermercados ajuizou Ação Direta de inconstitucmnaidade —

AED/A:, numerada 206782-022024 8.26 0000, e nos oifames
de Acórdão a Ação foijulgada improcedente,
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Terceira. à Lei Municipal nº 33.074/20í3, de autoria do
Vereador Lincoln Fernandes, que obriga os estabelecimentos
comerciais, não mantidos pelo Munic/pio, que possuem sistema
de chamada de clientes por meio de painéis eletrônicos, a
emitirem senhas impressas pelo método braile e a realizarem
chamada por voz, com informação do número da senha e do
guiche” de atendimento. (..,) Matéria de interesse loca/,
concernente a proteção e defesa do consumidor portador de
deficiência, em relação a quai cabe ao Município suplementar a
legislação federal, nos limites da competência deão/da no
artigo 30, i e ii, da CF. Ação improcedente (Ação Direta de
Inconstitucional/dade 215493826201"18.26.0000; Relator (a,-ª:
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão julgador: Órgão Especial,-
Tribunal de justiça de São Paulo - N/A; Data do julgamento:
i3/22/20í7: Data de Registro: - 4/22/20i 7).
Quarta. AÇÃO DIRETA DE !NCOfVSTiTUC/ONAUDÁDE — Lei n.
13.995, de 24 de maio de 20.2 7, do Mun/Cipio de Ribeirão Preto
— tegislação que estabelece a obrigatoriedade de instalação de
dispositivos de áudio junto aos terminais de consultas de
preços por código de barras nos estabelecimentos. ,!)

COMP.. VC./'A UEG/SLA TiVA DO MU/VrClPiO — Há interesse local
na definição de práticas comerciais no âmbito da proteção da
pessoa portadora de deficiência — Medidas de proteção à
pessoa portadora de deficiência visual que devem ser
adequadas à realidade local — Precedente do E. STF —

Atendimento ao principio federativo (artigo 19 da Constituição
do Estado de São Paulo; » Legislação sobre matérias
Vinculadas a consumo e à proteção das pessoas portadoras de
deficiência apenas suplementar, respeitadas as normas
federais e estaduais existentes. ii. iEGISÁÁÇÁO FEÚERÁi E
ESTADUAà EXISTENTES SOBRE O TEMA — O comando legal ”o
Poder Público promoverá" tem conteúdo programático,
podendo se aperfeiçoarpor meio da edição de atos normativos
que imponham obrigações a terceiros — A União, ao disciplinar
a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e
serviços para o consumidor, embora não tenha previsto a
instalação de dispositivo de audio para reprodução sonora do
valor nas leitoras de código de barras, não o proibiu — ,rêdoção
de medidas que promovam a acessibilidade recomendada no
artigo 59 do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que tem
status de norma constitucional , iegis/ação impugnada que
promove, no âmbito loca/, as intenções veiculadas nas
legis/ações federal e estadual. ” CO./VFUTO EA/ÍRE ,f—É

PRO?" "0 A PESSOA PORTÁDORA DEE/crÉA/cm 5,4 iii/RE
lag.-vã — Legis/ação municipal que tem por objeto

esoecm'co a proteção da pessoa portadora de deficiência —

.I'Víateda comercial regulada de forma secundária, de modo que
a lei municipal pode mesmo impor condição que termine por
alterar o sentido da legislação federal — impossibilidade de
análise de conflito entre leis infraconstitucionais em sede de

;
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contro/e concentrado de COnSE/fL/CiODa/idade — PrinCIpiO do não—
rei“/”068550 — Lei que ampliou a garantia de uma Vida digna aos
porfaOªOTes de deficiência — inocorréncia de inviabii/zação ao
exercício da atividade econômica, nO caso. /i/, I'NEMSTÉNGÁ
DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — 4 simples ausência de pre visão
orçamentária específica não seria capaz, por si SÓ, de eivar de
ÍDCOHSÉÍÉUC/Ona/ídâde O ato normativo vergastado. inocorréncia
de inCOnsáiruciORa/idade. fªção ,:LIigaO'a improcedente. fí/SR'
Direta de inconstitucional/dade 2í5653í »90. 202 7. 8.26. 0000;
Relator ('a): Moacir Peres; Orgão juigao'on Orgão Espa/al)
Tribuna/ de justiça de São Pau/O - Iii/R; Data do juigamemªo:
23/05/20í8; Data de Registro: 28/06/2018).

23. ãxªoutro aspecto, a indicação genérica de fonte de custeio
na projeção (art. 39) não tem o condão oe inquinar a norma de
inconstitucionaiidaóe, restanão incólumes os dispositivos previstos no ar?. â95
(ia Constituição da Repúbiica, no art. 24 da Leide Responsabiiidade Fiscaê, e no
ar?. 25 cia Constituição Sandeirante.

24. Coadunando ao arguido, “também não há ãesão aoestatuíoo no artigo 167, inciso à, da CR, pois em verdade não se estabelece
alteração em Lei Orçamentária, não sendo esse o objeto da norma.

25. Eis a jurisprudência dominante de E. Tribuna! de jusâiça
?auiista ” 9; Direta de ãnconstitucionaiidade 2í60527—9620318260000;Reiaâor áa,. Amorim Cantuária; Orgão Julgador: Orgão Especial; Tribunai de
,éus'ciça de São Pauio — N/Á; Data do julgamento: 22/í1/2017; Data de Registro:
23/Éí/20ã7): in verbis

AÇÃO DECEARA TOR/A DE Iii/CONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 9.329,
DE 03 O MA/O OE 2012, DO MUAyCIRIO DE PRESIDENTE RRLIDEVTE
UE TRHIR DE ISENÇAO/REDUCAO DA "TAXA" DE INSCRICSO EM

CONCURSO DE CARGOS FUEL/COS MUN/CTPAIS PARA ESTUDANTES E
DESEMPREGADOS - INOCORRÉNCi/í:DE VIOLA ÇÃO Á SEPARAÇÃO DOS
PODERES - ini/OA T/VA CONCORRENTE PARÁ LEGISLRR SORRE 4
OUESTAO -- VALOR PÁGO PELO CANDIDATO QUE NÃO PODE SER
CONS/DER90 TAXA (EM SENTIDO TECAIICO-TRIRUTziRIOI ou PRECO
PURLICO, lNSER/NDO-SE IVO CONCEITO DE "OUTROS iNGRESSOS" DO
ART, 159 D4 CE- l/VEX/STÉNC/A OE INIC/,A; TIVA EXCLUS/l/A. DO CHEFE
DO EXECUTIVO PARA TRA TAR DESTJ4 ESPEC/E DE RECEITA,
4PLIC4RDO-SE A REGRA GERAL DA Rif/CIRTIVR CONCORRENTE —

NORMAS QUANTO A iNSCR/ÇÁO EM CONCURSO PÚBLICO QUE,
ADEMRE, NÃO PODEM SER CONSEDER4DA5 COMO DISC! LIMA: DO
REGIME jUR/D/CO DE SERVIDORES, POR DIZEREM RESPEITO 4 ERSE
ANTERIOR AO PROVIMENTO DO CARGO - OISCRTMEM OI,/E,
OUTROSSI'M, MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PONDERÁDO NÁ BUSCA DA-
ISOA/OMRi, RO GARANTIR !GUALDÁDE DE COND/ÇÓES ENTRE 05
C4 »VDIOR TOS 14OS CARGOS PÚBUCOS, iNãEPENDE/VTEMEIVTEDE SUA
SiIU/e Caio ECONÓM/CA - AUSÉNC/A POR FIM, DE VIOLAÇÃO A0 ART.
25 DA CE, EM MO DA PREV/SÃO GENERIc4 DE DOTA "O
ORÇAMENTÁRIA PRõPR/A PARA COBR/R AS DESPESAS DECORRENTES
DA EXECUÇÃODA LEI, CONFORME ENTENDIMENTOPAC/F/CADO DO C.
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STF E DESTE E. ÓRGÃO ESPEC/AL - Aç_4'0 [ULGADA
IMPROCEDENTE. (775.9; Direta de lnconst/[uc/ona/idade 2083683-
03.2017.8.26.0000; Relator (a): joão Negrini Fí/ho; Órgão julgador:
Órgão Especial; Tribuna/ de justiça de São Paulo 'N'/A; Data do
julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 12/03/2018)

26. Do contrário, evocar eventuai reflexo orçamentário,
serviria de pretexto para esvaziar totalmente a função de legislar.

27. ?or simples, eventuais reflexos orçamentários poderão
ser absorvidos pelo orçamento de três maneiraszz

(A) via inserção nas despesas já previstas, seja por meio da
utilização de reserva orçamentária de determinada rubrica,
seja peão remanejamento de verbas previstas e não utilizadas;
(B; por créditos adicionais, com (8.1) os suplementares
àqueles devidamente autorizados, (8.2) os especiais ou às 3)
os extraordinários, ou;
(C) quando inviável essa complementação, por meio da
inserção no planejamento orçamentário do exercício
subsequente.

28.0 Supremo Tribunal Federai áST?) atesta, ademais, que
a imprevâsão orçamentária na i.ei de Diretrizes Orçamentári as toma
inexequívef, no exe/cado em que e'a vige, as providênciasnão autorizaoas, mas
não as invalida, nem as nu!/fica, conforme excerto retirado de voto do Ministro
Giimar Mendes no julgamento da ADi 3.599 (ADE 3599/DF Rei. Vªin. Giimar
Mendes ;. 2105.2007):

”O tema é conhecido do Supremo Tribunal Federal há bastante
tempo. Na ADi1292—MT,ReI. ilmar Galvão, unânime, Dj de 15.53.1995,
sagrou—se o entendimento de que não se viabiliza controle abstrato
de constitucionaiidade quando se pretende confrontar norma que
impõe despesa alusiva a vantagem funcional e ao art. 169 da
Constituição, pºis a ausência de dotação orçamentária prévia em
legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tãosomente a sua aplicação
naquele exercicio financeiro. Outros precedentes seguiram-se, todos
no sentido do não conhecimento da ação direta quando fundada no
argumento da ausência de prévia dotação orçamentária para a
realização de despesas (AD! 1585 DF, Rel. Sepúlveda Pertence,
unânime, Cj de 3.4.1998; ADi 2.339 SC, Rel. Min. ilmar Galvão,
unânime, Dj 1.6.2001; AD! 2343 SC, Rel. Nelson jobim, maioria, Di
13,6.2003).”.

29. De iguai sorte, repita——se, o Decreto Legislativo Federai nº
06, de 20 de março de 2020 reconheceu, para os fins do art. 65 da ei
Compementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
' ADI 2035546 29 2016.8.260000, contidos no v. voto conduto; do i Relami DesembaigadmEvaristo dos Samos
Comarca: São Paulo Órgãojulgadm: Órgão Especial Data dojulgamento: 27/07/2016
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calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da Repúbiica
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

30.Com isso, dispensou—se ao ente federado a limitação de
empenho de que trata o art. 99 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

31 Seguindo essa normativa declaratória de calamidade,
para enterrar qualquer discussão, o Excelso ?retório, em sede de Medida
ªíi'autelar em ª ao Direta de lnconstitucionalidade n. 6357/20, do Distrito
Federal, em decisão do Ministro-relator, Dr. Alexandre de Moraes, ut.|izando--se
de interpretação conforme a Constituição, face a atual pandemia do COVlD-lg,
determinou o excepcional afastamento da incidência dos artigos 14, 16, 17 e 24
da LRF e 114, caput, e parágrafo 14. da LDO[2020 (da Uniãol. Eis a parte
dispositãva dessa decisão:

"Diante do exposto, CONCEDO A MEDlDr CaUTEª_AR na presente ação
direta de inconstitucionalidade, ad referendum do Plenário desta
SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RiSTF, para CONCEDER
ENTERPRETAçÃOCONFORME A CONSTiTUiçÃo FEDERAL, aos artigos 14,
16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e ª
14, da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, para, durante a
emergência em Saúde Pública de importância nacional e o estado de
calamidade pública decorrente de COVID-l9, afastar a exigência de
demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação
à criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento
do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COViD-l9.
Ressalto que, a presente MEDIDA CAUTELAR se aplica a todos os entes
federativos que, nos termos constitucionais e legais. tenham decretado
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID719.
intima-se com urgência. Publique-se,".

323.090, sao inaplicáveis os referidos dispositivos da Lei de
Responsabilidade Eiscal para vetar ou se furtar à aplicação da presente
normativa

33. Outrossim,, ao obrigar a demarcação de distanciamento
mínimo para espera nas filas dos terminais do transporte público coletivo, e
Enalegaveâ, pois, interferência no contrato administrativo, desequilíbrio
fi..anceiro, ou coisa que o va.'na, vez que a preservação da VEDA é supedâneo
basilar para a prestação, seja como permissão, seja enquanto concessão, de
qualquer serviço público, soªoretodo daqueles versando sobre relações de
consumo.

34.5e providências não forem tomadas, a saúde no
município, neste momento pandêmico, restará prejudicada.
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III "-' ANÁLISE HORÍZONTAL: FORMA, PROCEDIMENTO E
,

REDAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL OBIETIVA

,
35.9; propositura é pertinente à Lei Ordinária, ex vi os

incisos cio sãº, oºo artigo 35, oa tot/ERP.

36. ªtenoe ao correto e noo'ierno vernáculo, estando
acompanhada de justificativaª.

37. Quanto a técnica legislativa, articula ªoem seus artigos,
trazendo em seu bojo as partes (a) preliminar (ementa, enunciado do objeto e a
indicação cªo âmbito de apãicação das disposições normativas), (b) normativa
(conteúoºo substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência,
apiicanrêe—se, in casu, a revogação expressa e genérica oe dispositivos).

38. . atam, ademais, de único obieto (inc. do art. 7º, da ' C
95/98)4 — dispõe sobre a oªernarcação de 1,5m de distância no chão de terminais
de ônãoos oeste município, a fim de evitar agiomerações entre as pessoas que
estão aguareªanoío o transporte público — de forma claraª, precisas e lógica7.

39. Ém peroração, aiém da adequada forma, as projeções
respeitam a técnica iegislativa e os procedimentos de iramiração previstos no
art. 327 e seguintes do Regimento interno Cameral (Resolução nº 174/2015).

3 Esta em diapasão com o novo acordo ortográfico da lingua portuguesa, promulgadopelo Decreto Federal nº 6.583. de
29 de setembro de 2008; RICMRP: Art. llO - As proposições deverão ser redigidas em termos claros. objetivos e
concisos, ein lingua nacional e na ortografia oficial, digitadas e assinadas pelo seu autor ou autores. (,.)Art. 112 — As
proposições consistentes em emenda à Lei Orgânica do Municipio. projetos de lei complementar, de lei ordinária. de
decreto legislativo, de resolução ou projeto substitutivo deverão ser oferecidas articuladamentc, acompanhadas de
justificação por escrito e do texto de lei ou outro ato normativo a que digam respeito '
4 Parágrafo Único, do art. 1 lZ, do RICMRP: nenhuma proposição poderá incluir mate a estranha ao seu objeto.
5 Clareza: inciso I. do art. ] 1, da LC nº 95/98: a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum. salvo quando a

norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja
lcgislando;b) usar frases curtas e concisas;c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo. neologismo c

adjetivaçõcs dispensáveisdi buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais. dando
preferência ao tempo presente ou ao futuro snnples do presente;e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa,
evitando os abusos de carater estilistico;
A Precisão: inciso ll, do art. ii, da LC n“ 95/98: a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita
compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador
pretende dar a norma; b) expressar a ideia, quando repetidano texto, por meio das mesmas palavras. evitando o emprego
de sinonimia com propósito meramente estilistico; e) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido
ao texto; (1) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o
uso de expressões lºcais ou regionais; e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o principio de que a

primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;
7 Ordem lógica: inciso III, do art. 1 1. da LC nº 95/98: a) reunir sob as categorias de agregação , subseção, seção. capitulo.
titulo e livro , apenas as disposições relacionadascom o objeto da lei; b) restringir o conteudo de cada artigo da lei a um
unico assunto ou principio: c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares a norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; d) promover as discriminações e enumeracões por meio dos

incisos, alíneas e itens.
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IV ÁVDAISPOSIQÃOM

40. ãm face do acima expostº, [diante , da
Consãêtucionaiidade, Legalidade e Procedibiiidade, nosso PARECER E FAVORAVEL

ao pro'eto de lei em análise. pugnando-se, outrºssim, que seja aprova-do peic
Soberana ?ienário desta Casa de ª_eis (art. 36, do R$CMR?).

Saia das Cemissões, 18 de junho cie 2020.

ISAAC ANTUNES
?, /,/" Presidente

MARfFÍi-io SAMPAIO MAuJáiCªíóãy RANCHES
Reiator/Vice—Presiáente

MAURÍCIO GASPARINI


