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ASSUNTO: SUSTAM OS EFEITOS DO ARTIGO 4º, DO DECRETO Nº 146, DE
03 DE JULHO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-“I9),
COºª'POªªnl",:::,íªSPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Propositura em análise por esta Comissão Permanente
pretende sustar os efeitos do artigo 4º, do Decreto nº 146 de 03 de julho oe 2020,
de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre medidas, temporárias, de
prevenção de contágio pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-tQ), conforme
especifica e da outras providências;

Com relação as atribuições do Chefe do Poder Executivo,
Constituição Federal estabelece e impõe competências dentre essas encontre-se
o Poder cie expedir decretos e regulamentos, que de igual maneira, ocorre com os
ocupantes de cargos simétricos, no âmbito estadual, com previsão na Constituirça;:
Ba'icãeirantee municipal conforme previsto em nossa Lei Orgânica doit, *ªªicipw

Assim, o Deoreto nº 146/2020 expedido pelo Senhor Prefeito
Municipai encontra tundamento no quanto disposto pelo Artigo 71 da Lei Orgânica,
que traz em seu bojo competências materiais, citando atribuiçoes govemamentr
e administrativas privativas e inerentes ao exercício do Poder Executivo e em seu
inci so Vit, na expressa previsão concernente a expedição de decretos, in verbis:

“Art. 71 I.,. *Competem ao Prefeito as atribuiçoes
governamentais e administrativas inerentes ao exereioio
do PoderExecutivo e, dentre elas, privativamente:
(- )
Vii - expedir decretos e outros atos administrativos e
fazê-los publicar;
(m)”
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No que se refere a competência material e formal para
apresentação e apreciação da propositura ora analisada, há respaldo no artigo 8º
da LOM, que prevê acerca da COMPE'TÉNCIAPRIVÁTWA da Câmara Municipal,
sendo da alçada do Leqislativo a sUspensão de atos emanados pelo Executivo,
que exorbitem o poder regulamentar. Veiamos:

“Art. 8º - Cabe à Câmara Municipat, som a sanção oie
Prefeito, não exigida esta para o especificado na tetra "b"
deste artigo, dispor sobre as matérias eªe competência do
Município e, dentre outras atribuições, espesiaimente:

b) _ COMPETÉNCIA PRIVATIVA

XZX - sustar os atos normativos do Poder Exesetivo este
exorbitem do poder regulamentar,-”

Tal previsão revela a materialização da adoção do Sistema de
Freios e Contrapesos no Ordenamento Jurídico pátrio, em que cada Poder tem
funções próprias, sendo independentes e harmônicos entre si, porsãign, na
mecanismos de controle dos Poderes, precipuamente para a contenção de
abusos e arbitrariedades.

Por todo exposto, superada a análise dos requisitos formais e
pressupostos que envolvem a presente propositura, não na apontamentos de
irregularidades envolvendo o processo legislativo, que possam comprometer seu
prosseguimento e a consequente deliberação pelo E. Plenário.

No tocante a constitucionalidade e legalidade da materia
legislativa, oportuno trazer a baila o quanto estabelecido pelo artigo Liº do Decreto
1469020, principal objeto da propositura sub examine:

“Art. ªº - Fica proibido a venda de bebidas ateooiicas eas
iqias de conveniência, das 18 horas até seo testtamettog
de segunda a sexta, e durante todo note-:o de
funcionamento . de sábado e domingo. (aiterado esta
Decreto nº 147/2020)” '.

O dispositivo supra, previu a proibição exclusivamente às
lotes de conveniência da cidade,para a venda de bebidas alcoólicas apos as 'i8ns
de segunda a sexta—feira e durante todo o dia aos sábados e domingos.
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iãmêtaçao dos excessos emanados do Esâado, atomo
verdadeiro parâmetm de aferição da oonstãmoionalãdade
maizeriai dos atos estatais” (ADI fãêââíªã Rei. Wa.
CELSÚ DE MELLO ?" ADI 1.158iAM, Reª. Mªin, CÉLSQ %%

MELLQ)

Por todo exposto, conforme supra arrazoado, verificamos que
a Pi'opositura ora analisada por esta Comissão Permanente reúne condições de
Constitueionaiidade, Legalidade e Procedibilidade para seu regular
prosseguimento. Assim, o PARECER é FAVORÁVEL ao enoaminhamenªzo da
presente propositura ao Soberano Plenário desta Casa de Leis, para que seja
deliberada nos íerrr os regimentais.
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Sala das Corãissões, 10 de julho de 2020.
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