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SUBSTITUTIVO AO DESPACHO
PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO
Nº21/2020

EMENTA: SUSTAM OS EFEITOS DO ARTIGO 4, DO
DECRETO Nº 146, DE 03 DE JULHO DE2020, QUE
DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
[PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO

ne CORONAVIRUS (COVID19), CONFORME ESPECIFICA EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamosà consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º - Ficam sustados osefeitos do artigo 4º, do Decreto nº 146, de 03 de

julho de 2020, alterado pelo Decreto nº 147, de 07 de julho de 2020, de autoria do

Poder Executivo Municipal

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
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Se um decreto municipal vai além, ou seja, exorbita do poder regulamentar,
trata-se de inconstitucionalidade do decreto pela via indireta. Desta forma,
promovendo a sustação desses atos, a Câmara Municipal promove o controle de
constitucionalidade dos mesmos.

Há de se colocar, por uma questão de observância a isonomia, na hipótese do

governo municipal revogar o artigo e realizar uma nova imposição, além do respaldo
legal que a Constituição reserva que observe as mesmas restrições impostas a outros
mercados, fixando o mesmo horário de funcionamento dos outros estabelecimentos às
lojas de conveniência. Os prejuízos econômicos e o impacto da pandemia foram
estrondosos, e qualquer medida que concilie a saúde com a economia será uma saída
razoável.

Certo de que a aprovação deste projeto contribuirá significativamente para a

popula de Ribeirão Preto, submeto-o para a apreciação do Plenário, no aguardo
pelo acolhimento da proposta
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa restabelecer o retorno da venda
de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência, pois não há indícios nem estatísticas

para determinar que a limitação do horário de vendas do produto influencie na

propagação da contaminação.

Há dese ressaltar que a medida imposta pelo artigo 4º quese pretende revogar
influencia diretamente na arrecadação e sobrevivência das lojas de conveniência, já

que esse tipo de produto tem impacto significativo na arrecadação das empresas.
É certo quea forma de administrar por meio de decretos, sem o diálogo com a

população e com o Poder Legislativo, legítimos representantes do povo de Ribeirão

Preto, caminha contrariamente ao interesse público, ferindo os princípios da

administração pública, notadamente o princípio da liberdadede comercio.
Não é tarefa árdua perceber que restringir o horário de comercialização de

bebidas alcoólicas pode acarretar aglomerações em outros mercados (desde padarias
até açougues), já quea oferta destes produtos foi comprimida. Os consumidores que
pretendiam aproveitar o ensejo da compra de pães e outros alimentos para comprar
uma cerveja ou outro tipo de bebida deverão, poresta medida, se dirigir a outros
estabelecimentos para tal - o que pode causar, variavelmente, mais aglomerações.

No mais, o imposto pelo Decreto Municipal é inconstitucional. Segundo a

Constituição Federal, a competência municipal para legislar sobre interesse local

presumea existência de umaLei; o Prefeito Municipal não poderia, em tese, legislar
sobre um assunto de interesse local por decreto. Ainda, a hipótese contestada não se
encaixa nas disposições da Carta Magna acerca dos decretos autônomos, vez que não

se trata sobrea organização e funcionamentoda administração municipal ou extinção
de funções ou cargos públicos.

A sustação de atos normativos do Poder Executivo pelo Legislativo tem natureza
de controle de constitucionalidade do tipo controle político. Há que se configurara
exorbitância do poder regulamentar 25


