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Dispõe acerca da instalação de painéis solares
fotovoltaicos nos hospitais do Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a instalação de painéis solares fotovoltaicos nos
estabelecimentos hospitalares públicos do Estado do Ceará.

Parágrafo único – A instalação dos painéis solares fotovoltaicos deverá cumprir os requisitos
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº
482, de 17 de abril de 2012.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.–

 

JUSTIFICATIVA

O presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a realizar a instalação de painéis
solares fotovoltaicos nos estabelecimentos hospitalares públicos do Estado do Ceará. Para isso, a
instalação dos painéis solares fotovoltaicos deverá cumprir os requisitos estabelecidos pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de
2012.

A proposição torna-se oportuna a partir do fato do Brasil ter assumido a 16ª posição no ranking mundial
da fonte solar fotovoltaica, segundo dados da Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA). O
país avançou cinco posições entre 2018 e 2019, terminando o ano passado com 4,53 GW de capacidade
instalada.

O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e
divulgado em 9 de julho do corrente ano. Apenas em 2019, o Brasil adicionou 2.120 MW, impulsionados
pelo avanço da geração distribuída, que instalou 1.470 MW, e seguidos de 650 MW de geração
centralizada.
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Vejamos que o Brasil passou a ocupar posição de destaque e por se tratar de uma fonte de energia limpa e
renovável, o Estado do Ceará partiria na frente ao adotar essa forma de captação de energia nos
estabelecimentos hospitalares, inclusive por gerar economia aos cofres públicos.

Portanto, ante o 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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PLENÁRIO
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LIDO NA 38ª (TRIGESIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 22 DE OUTUBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 171/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

EMENTA: DISPÕE ACERCA DA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS
SOLARES FOTOVOLTAICOS NOS HOSPITAIS DO ESTADO DO

        CEARÁ.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria, o Projeto de Indicação cujo número, autoria e ementa
constam em epígrafe.

          A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a instalação de painéis
solares fotovoltaicos nos estabelecimentos hospitalares públicos do Estado
do Ceará.

Parágrafo único – A instalação dos painéis solares fotovoltaicos deverá
cumprir os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril
de 2012.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

          Em sua justificativa e exposição de motivos, o Parlamentar/Autor da Proposição argumentou que:

“O presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a realizar a instalação de
painéis solares fotovoltaicos nos estabelecimentos hospitalares públicos do Estado do Ceará. Para
isso, a instalação dos painéis solares fotovoltaicos deverá cumprir os requisitos estabelecidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 482, de 17
de abril de 2012.

A proposição torna-se oportuna a partir do fato do Brasil ter assumido a 16ª posição no ranking
mundial da fonte solar fotovoltaica, segundo dados da Agência Internacional de Energias
Renováveis (IRENA). O país avançou cinco posições entre 2018 e 2019, terminando o ano passado
com 4,53 GW de capacidade instalada.
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O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e
divulgado em 9 de julho do corrente ano. Apenas em 2019, o Brasil adicionou 2.120 MW,
impulsionados pelo avanço da geração distribuída, que instalou 1.470 MW, e seguidos de 650 MW
de geração centralizada.

Vejamos que o Brasil passou a ocupar posição de destaque e por se tratar de uma fonte de energia
limpa e renovável, o Estado do Ceará partiria na frente ao adotar essa forma de captação de energia
nos estabelecimentos hospitalares, inclusive por gerar economia aos cofres públicos.”

          É o relatório. Opino.

Preliminarmente, importa destacar, no que concerne a competência legislativa, que os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do
Ceará exerce, em seu território, as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas
pela Constituição Federal (CF/88, art. 25,  e § 1º), :caput ipsis litteris

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 Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das formas,
estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que 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 princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade da
Federação, à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa, respectivamente.

            Desse modo, verifica-se que a presente propositura, dispor acerca da instalação de painéis solares
fotovoltaicos nos hospitais do Estado do Ceará, versa sobre matéria cuja iniciativa legislativa é

, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, queprivativa do chefe do Governador do Estado
atribui ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco,
senão vejamos:

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

§ 2º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis disponham sobre:

(....)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado, órgãos e entidades
da administração pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e outorga
de serviços públicos.

           A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses dispositivos, quando determina
que:

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, a direção superior da administração estadual;
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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;

Tudo isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar quando preferiu a sede da Indicação, valendo
ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso
Ordenamento Constitucional, art. 2º, da Carta Magna Federal:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.

Assim, em consonância com as considerações acima evidenciadas e com o teor dos artigos supra, a
matéria a que se refere o Projeto de Indicação  não encontra qualquer vedação imposta pelassub examine
Constituições Federal e Estadual, vez que proposta via Projeto de Indicação.

          Com efeito, percebemos que o Parlamentar proponente, ciente da imposição constitucional quanto
ao devido procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação, conduta esta
adequada e desprovida de qualquer vício de iniciativa.

          No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, ex vi:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

§ 1º.   Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o Deputado poderá
sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma de Indicação.

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no prazo de 90
(noventa) dias, dará ciência à Assembléia Legislativa de sua conveniência ou não. 

                   Da mesma forma dispõem os arts. 196, inciso II, alínea , e 215 do Regimento Interno daf
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, :in verbis

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

II – projeto:

f) de indicação;

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de interesse público, que
não caibam em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

          Destarte, podemos concluir que o Deputado, na proposição de sua autoria, apenas sugere ao Poder
Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de
resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

          Logo, ao sugerir – por intermédio de projeto de indicação – e não ao determinar, não invadiu a
seara do Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,
evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos poderes
consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

          O projeto de Indicação em tela, como podemos observar, encontra-se em harmonia com os ditames
constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando nenhum impedimento para sua
regular tramitação.

                   Nesses termos, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº 171/2020.
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                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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