
Nº da proposição
00267/2020

Data de autuação
29/09/2020

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE LEI

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

DISPÕE SOBRE O VIDEOMONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS CUSTEADAS
DIRETA OU INDIRETAMENTE, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE VIAÇÃO TRANSP. E DESENV. URBANO
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE LEI

  Descrição:  
DISPÕE SOBRE O VIDEOMONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA
ADM. PUB.

  Autor:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  24/09/2020 19:18:49  Data da assinatura:  24/09/2020 19:19:16

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

AUTOR: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE LEI
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Dispõe sobre o videomonitoramento de obras públicas obras
custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente,
com recursos da Administração Pública Direta e Indireta do
Estado do Ceará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º – Em todas as obras de engenharia custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com
recursos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Ceará deverá ser instalado sistema de
videomonitoramento com tecnologia que possibilite acesso via rede mundial de computadores, em tempo
real, para permitir o monitoramento e a fiscalização da execução da obra.

§ 1 – O sistema referido no caput deste artigo será obrigatório em todos os contratos de obras de
engenharia cujo o valor seja igual ou superior ao estabelecido no art. 23, inciso I, alínea “c” da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outra que venha a substituí-la.

§ 2 – As despesas de aquisição, instalação e manutenção das câmeras de videomonitoramento que trata
esta lei serão custeadas pela empresa contratada.

§ 3 – As placas de identificação das obras de engenharia tratadas nesta lei deverão disponibilizar Código
de Resposta Rápida – QR/CODE que possibilite o acesso às informações básicas do empreendimento e ao
endereço para visualização da execução da obra via rede mundial de computadores, em tempo real.

§ 4 – Nas obras a que se refere o caput deste artigo e cujos os prazos de execução e de vigência já estejam
em curso, as disposições desta lei serão atendidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 2º – A quantidade de câmeras a serem instaladas será indicada no projeto básico que integra o edital
de licitação.

Art. 3º – O sistema de videomonitoramento deverá capturar imagens em ângulos diferentes, do interior e
exterior da obra, de forma a possibilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as etapas de seu
desenvolvimento.
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Art. 4º – As imagens deverão ser disponibilizadas em tempo real, armazenadas e mantidas em cópia e
exibidas em endereço a ser informado pelo órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta responsável pela fiscalização da obra e no Portal da Transparência do Ceará.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

 

Justificativa

A presente proposição tem por escopo estabelecer que seja instalado sistema de videomonitoramento com
tecnologia que possibilite acesso via rede mundial de computadores, em tempo real, para permitir o
monitoramento e a fiscalização da execução das obras de engenharia custeadas direta ou indiretamente,
total ou parcialmente, com recursos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Ceará.

 

Se posta em prática, o presente projeto estimula os cidadãos cearenses a fiscalizarem as obras em
execução no nosso Estado, fato que possibilita a rápida identificação das obras que possam vir a ser
abandonadas. Aqui Ceará, o Tribunal de Contas do Estado multou órgãos responsáveis pelo abandono de
obras em escola pública no município de Ocara - “o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)
multou a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e a Superintendência de Obras Públicas do Estado
(SOP) pela paralisação das obras da escola estadual do distrito de Curupira, no município de Ocara, a 100
quilômetros de Fortaleza. A construção da escola está paralisada desde o início de 2019 e o abandono do
projeto já havia levado o Ministério Público do Ceará (MPCE) a notificar órgãos anteriormente”,
conforme noticiado pelos meios de comunicação que pode ser encontrado através link -
https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2020/06/29/tce-multa-orgaos-responsaveis-por-abandono-de-obras-em-escola-publica-de-ocara.html
.

Sem dúvidas, a implantação do sistema de videomonitoramento, além de possibilitar que a população
realize a fiscalização da execução das obras, evita que as secretarias estaduais responsáveis sejam
multadas, fator que gera economia aos cofres públicos.

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
13/10/2020

 

PROJETO DE LEI N° 00267/2020

AUTORIA: DEP. ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: “DISPÕE SOBRE O VIDEOMONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CUSTEADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM
RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 00267/2020
Deputado , que: André Fernandes “Dispõe sobre o videomonitoramento de obras públicas custeadas
direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da Administração Pública Direta e
Indireta do Estado do Ceará e dá outras providências.”

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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“Art. 1º – Em todas as obras de engenharia custeadas direta ou indiretamente,
total ou parcialmente, com recursos da Administração Pública Direta e Indireta
do Estado do Ceará deverá ser instalado sistema de videomonitoramento com
tecnologia que possibilite acesso via rede mundial de computadores, em tempo
real, para permitir o monitoramento e a fiscalização da execução da obra.

 

§ 1 – O sistema referido no caput deste artigo será obrigatório em todos os
contratos de obras de engenharia cujo o valor seja igual ou superior ao
estabelecido no art. 23, inciso I, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, ou outra que venha a substituí-la.

§ 2 – As despesas de aquisição, instalação e manutenção das câmeras de
videomonitoramento que trata esta lei serão custeadas pela empresa contratada.

 

§ 3 – As placas de identificação das obras de engenharia tratadas nesta lei
deverão disponibilizar Código de Resposta Rápida – QR/CODE que possibilite o
acesso às informações básicas do empreendimento e ao endereço para
visualização da execução da obra via rede mundial de computadores, em tempo
real.

 

§ 4 – Nas obras a que se refere o caput deste artigo e cujos os prazos de execução
e de vigência já estejam em curso, as disposições desta lei serão atendidas no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

 

Art. 2º – A quantidade de câmeras a serem instaladas será indicada no projeto
básico que integra o edital de licitação.

 

Art. 3º – O sistema de videomonitoramento deverá capturar imagens em ângulos
diferentes, do interior e exterior da obra, de forma a possibilitar o
acompanhamento e a fiscalização de todas as etapas de seu desenvolvimento.

 

Art. 4º – As imagens deverão ser disponibilizadas em tempo real, armazenadas e
mantidas em cópia e exibidas em endereço a ser informado pelo órgão ou
entidade da Administração Pública Direta ou Indireta responsável pela
fiscalização da obra e no Portal da Transparência do Ceará.

 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.”

 

2. JUSTIFICATIVA: 
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Justifica o ilustre Parlamentar que:

 

“A presente proposição tem por escopo estabelecer que seja instalado sistema de
videomonitoramento com tecnologia que possibilite acesso via rede mundial de
computadores, em tempo real, para permitir o monitoramento e a fiscalização da
execução das obras de engenharia custeadas direta ou indiretamente, total ou
parcialmente, com recursos da Administração Pública Direta e Indireta do
Estado do Ceará.

 

Se posta em prática, o presente projeto estimula os cidadãos cearenses a
fiscalizarem as obras em execução no nosso Estado, fato que possibilita a rápida
identificação das obras que possam vir a ser abandonadas. Aqui Ceará, o
Tribunal de Contas do Estado multou órgãos responsáveis pelo abandono de
obras em escola pública no município de Ocara - “o Tribunal de Contas do
Estado do Ceará (TCE) multou a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e a
Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) pela paralisação das obras
da escola estadual do distrito de Curupira, no município de Ocara, a 100
quilômetros de Fortaleza. A construção da escola está paralisada desde o início
de 2019 e o abandono do projeto já havia levado o Ministério Público do Ceará
(MPCE) a notificar órgãos anteriormente”, conforme noticiado pelos meios de
comunicação que pode ser encontrado através link -
https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2020/06/29/tce-multa-orgaos-responsaveis-por-abandono-de-obras-em-escola-publica-de-ocara.html
.

 

Sem dúvidas, a implantação do sistema de videomonitoramento, além de
possibilitar que a população realize a fiscalização da execução das obras, evita
que as secretarias estaduais responsáveis sejam multadas, fator que gera
economia aos cofres públicos.

 

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em
razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres
pares para a aprovação da presente propositura.”

 

3. ASPECTOS LEGAIS

 

 A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.
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Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, ”:“in verbis

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

 

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“   ”ex vi legis

 

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

 

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação”

 

 

3.1 – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de leis pelo Parlamento Estadual está prevista no art. 60, inciso I, Constituição Estadual:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

 

            I - aos deputados  estaduais”

 

3.2 – DO PROCESSO LEGISLATIVO

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:
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“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

 

(.....)

 

III – leis ordinárias”

 

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(.....)

II – projeto:

(.....)

b) de lei ordinária;

(.....)

“Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:”

(.....)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência
do Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado”.

 

4. DO PARECER

 

4.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

 

A presente proposição, conforme já fora elencado, tem por objetivo determinar que todas as obras de
engenharia custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado do Ceará sejam monitoradas via sistema de videomonitoramento com
tecnologia que possibilite o acesso por meio da rede mundial de computadores, em tempo real, para
permitir a fiscalização da execução da obra.

A Proposição elenca, ainda, que o sistema será obrigatório em todos os contratos de obras de engenharia
cujo valor seja igual ou superior ao estabelecido no art. 23, inciso I, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, ou outra que venha a substitui-la.
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Não obstante a importância do assunto que aqui ora se busca normatizar, de outra sorte, a presente
proposição adentra em assunto cuja reserva de lei é do Poder Executivo Estadual, uma vez que trata de
assunto referente a obras de engenharia custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com
recursos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Ceará (artigo 1º, parágrafo 1º e artigo
2º da presente proposição), o que malfere o princípio da separação dos Poderes, consubstanciado no art.
2º da CF/88, assim como o artigo 88 da Constituição do Estado do Ceará: 

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;”

 

Acerca do Princípio da Separação dos Poderes, nunca é demais lembrar que se trata de um princípio
fundamental do ordenamento jurídico brasileiro que o legislador constituinte originário consagrou
expressamente como cláusula pétrea no artigo 60, § 4º, III (CF). Vejamos:

 

“Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

[...] a separação de poderes.

 

A suprema Corte Federal, inclusive, manifestou-se sobre a necessária manutenção da harmonia e
independência dos Poderes, no seguinte julgado:

 

"As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas
ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas públicas, importam em
contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes." (ADI

, Rel. Min.   julgamento em 26-5-2010, Plenário, 4.102-MC-REF Cármen Lúcia,
DJE  de 24-9-2010.)  RE 436.996-AgRVide:  , Rel. Min.  ,Celso de Mello
julgamento em 22-11-05, Segunda Turma, DJ de 3.2.2006.”

 

“Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a iniciativa do
processo legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os
Estados-membros e o Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa
legislativa reservada, fixadas constitucionalmente, sob pena de violação do
modelo de harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte
originário. [ , rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P,   de 10-3-2006.] ADI 1.182 DJ

  , rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2ª T,    de= RE 508.827 AgR DJE
19-10-2012”
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Desta feita, concluímos pela inviabilidade jurídica da presente proposição, o que obsta o seu regular
processamento nesta Casa de Leis, uma vez que o Projeto em comento padece de vício de
inconstitucionalidade formal orgânica haja vista que não observou regra de competência legislativa para a
elaboração do presente ato normativo, infringindo, assim, o pacto federativo.

 

Sobre a inconstitucionalidade formal, vale ressaltar as considerações deduzidas por Luís Roberto Barroso:

A primeira possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, é a
denominada   inconstitucionalidade orgânica,         que   se     traduz         na
inobservância da regra de competência para a edição do ato (...). De outra
parte, haverá       inconstitucionalidade       formal       propriamente       dita       se
determinada   espécie   normativa   for   produzida   sem   a   observância   do
processo    legislativo    próprio. (BARROSO,  Luís     Roberto. O    controle     de
constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e
análise crítica da jurisprudência.  2. ed.  rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.
26-27).

 

Além disso, importante considerar também que por conta dos custos para o aparelhamento e instalação
dos equipamentos de videomonitoramento a recair sobre as empresas por ventura contratadas pela
Administração Pública, conforme prevê o Projeto em estudo, afigura-se, ainda, nítida violação de um dos
fundamentos da ordem econômica – , consubstanciada nos artigos 1º, inciso IV e ArtigoA livre Iniciativa
170, IV, da CF/88:

“Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:

 

IV - os valores sociais do trabalho e da ”livre iniciativa.

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre
, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditamesiniciativa

da justiça social observados os seguintes princípios:”

 

Sobre este Princípio, ensina Eros Grau:[1]

 

“Inúmeros são os sentidos, de toda sorte, podem ser divisados no princípio, em
sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto
liberdade de concorrência. A este critério classificatório acoplando-se outro, que
leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos ter
equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos: a) liberdade de
comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico): a.1)
faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado -
liberdade pública; a.2) não sujeição a qualquer restrição estatal senão em
virtude de lei - liberdade pública; b) liberdade de concorrência: b.1) faculdade de
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conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal - liberdade
privada; b.2) proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência -
liberdade privada; b.3) neutralidade do Estado diante do fenômeno
concorrencial, em igualdade de condições dos concorrentes – liberdade pública”

 

Assim, no entender desta Procuradoria, em que pese a inegável importância e relevância do seu teor, a
presente proposição se afigura, em seu teor, inconstitucional.

 

5. CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos pelo  ao regular trâmite do projeto em análise, porPARECER CONTRÁRIO
malferir as disposições contidas no artigo 88 da Constituição Estadual, uma vez que trata de assunto
referente a obras de engenharia custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Ceará, violando, ainda, o princípio da Separação
dos Poderes (art. 2º CF); além de afrontar o princípio da Livre Iniciativa, previsto no artigo 1º, inciso IV e
Artigo 170, IV, da CF/88.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

[1] GRAU, Eros Roberto.  8ª ed. São Paulo: Malheiros,A ordem econômica na Constituição de 1988. 
2003. P 184

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82.  O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

                  Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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