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Institui a divulgação da localização de todos os
radares de fiscalização e os respectivos limites de
velocidade a ser realizada pela Administração
Pública Estadual em seu site institucional, Diário
Oficial do Estado ou portal da transparência.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – A Administração Pública Estadual deverá manter disponível em seu site institucional, Diário
Oficial do Estado ou portal da transparência,a localização e o horário de funcionamento de todos radares,
fixos, móveis, estáticos ou portáteis, de fiscalização de velocidade em todo o Estado, além da velocidade
limite de cada um.

Art. 2º  Para o disposto nesta lei, entende-se por:–

I – radares fixos: equipamentos redutores, lombadas eletrônicas ou controladores de velocidade instalados
de maneira permanente;

II – radares móveis: equipamentos instalados em veículos de órgãos fiscalizadores para realização de
fiscalização em movimento;

III – radares estáticos: equipamentos temporariamente instalados sobre tripé ou veículos estacionados;

IV – radares portáteis: equipamentos de manuseio do agente fiscalizador, cuja medição de velocidade se
dá mediante o apontamento do equipamento para o veículo fiscalizado.

Artigo 3º – O disposto nesta lei aplicar-se-á a quaisquer radares que vierem a ser utilizados pelo Estado,
mesmo que não indicados no artigo 2º desta lei.

Artigo 4º – A Administração Pública Estadual deverá assegurar a implantação e execução desta lei no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua publicação.

Artigo 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente proposição tem por escopo disponibilizar, por meio de site institucional da Administração
Pública Estadual, a localização e o horário de funcionamento de todos radares, fixos, móveis, estáticos ou
portáteis, de fiscalização de velocidade em todo o Estado do Ceará, além da velocidade de cada um.

Nesse sentido, a Constituição Federal assegura o direito a publicidade e informação, devendo todo e
qualquer órgão público promover a divulgação irrestrita e transparente de informação tanto de interesse
particular do cidadão, quanto de interesse coletivo ou geral.

É certo que a instalação dos medidores de velocidade nas rodovias públicas possuem sua parcela de
importância em razão de promover a redução de índices de acidentes. Contudo, se por um lado os radares
têm caráter eminentemente educativo e não punitivo, não possuindo função arrecadatória e sim a de evitar
acidentes de trânsito, por outro lado a divulgação de sua localização permitirá maior atenção dos
motoristas além, de evidentemente, evitar penalizações, diminuindo não só as multas, mas principalmente
os acidentes.

Imperioso destacar que matéria semelhante tramitou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
por meio do Projeto de Lei 679/2016 que foi sancionado pelo Governador daquele Estado, vindo a se
tornar a lei nº 17.294, de 22 de outubro de 2020.

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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CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_
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PROJETO DE LEI Nº 300/2020

AUTORIA DO PROJETO: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: INSTITUI A DIVULGAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE
TODOS OS RADARES DE FISCALIZAÇÃO E OS RESPECTIVOS
LIMITES DEVELOCIDADE A SER REALIZADA PELA
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL EM SEU SITE
INSTITUCIONAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO OU PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA.

          A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

Art. 1º – A Administração Pública Estadual deverá manter disponível em seu site institucional,
Diário Oficial do Estado ou portal da transparência, a localização e o horário de funcionamento de
todos radares, fixos, móveis, estáticos ou portáteis, de fiscalização de velocidade em todo o Estado,
além da velocidade limite de cada um.

Art. 2º Para o disposto nesta lei, entende-se por:

I – radares fixos: equipamentos redutores, lombadas eletrônicas ou controladores de velocidade
instalados de maneira permanente;

II – radares móveis: equipamentos instalados em veículos de órgãos fiscalizadores para realização
de fiscalização em movimento;

III – radares estáticos: equipamentos temporariamente instalados sobre tripé ou veículos
estacionados;

IV – radares portáteis: equipamentos de manuseio do agente fiscalizador, cuja medição de
velocidade se dá mediante o apontamento do equipamento para o veículo fiscalizado.

Artigo 3º –O disposto nesta lei aplicar-se-á a quaisquer radares que vierem a ser utilizados pelo
Estado, mesmo que não indicados no artigo 2º desta lei.

Artigo 4º –A Administração Pública Estadual deverá assegurar a implantação e execução desta lei
no prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua publicação.
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Artigo 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação        

                   Em sua justificativa e exposição de motivos, o Parlamentar/Autor da Proposição argumentou,
fundamentando a iniciativa de sua propositura, nos seguintes termos:

O presente proposição tem por escopo disponibilizar, por meio de site institucional da
Administração Pública Estadual, a localização e o horário de funcionamento de todos radares, fixos,
móveis, estáticos ou portáteis, de fiscalização de velocidade em todo o Estado do Ceará, além da
velocidade de cada um.

Nesse sentido, a Constituição Federal assegura o direito a publicidade e informação, devendo todo e
qualquer órgão público promover a divulgação irrestrita e transparente de informação tanto de
interesse particular do cidadão, quanto de interesse coletivo ou geral.

É certo que a instalação dos medidores de velocidade nas rodovias públicas possuem sua parcela de
importância em razão de promover a redução de índices de acidentes. Contudo, se por um lado os
radares têm caráter eminentemente educativo e não punitivo, não possuindo função arrecadatória e
sim a de evitar acidentes de trânsito, por outro lado a divulgação de sua localização permitirá maior
atenção dos motoristas além, de evidentemente, evitar penalizações, diminuindo não só as multas,
mas principalmente os acidentes.

Imperioso destacar que matéria semelhante tramitou na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, por meio do Projeto de Lei 679/2016 que foi sancionado pelo Governador daquele Estado,
vindo a se tornar a lei nº 17.294, de 22 de outubro de 2020.

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.

          Como se vê, louvável é a iniciativa proposta pelo Autor do presente Projeto.

          A matéria foi protocolada no dia 27/10/2020 e autuada em 29/10/2020.

Lida no expediente da 40ª (quadragésima) sessão ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Trigésima
Legislatura da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará, o Exmo. Sr. Primeiro Secretário proferiu, à fl.
03 dos autos, despacho admitindo a tramitação da matéria.

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

É o relatório. Opino.

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma por base, exclusivamente, os
elementos que constam até a presente data nos autos do Projeto de Lei nº 300/2020 e que incumbe a esta
Procuradoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a
conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito desta Casa Legislativa, nem analisar aspectos
econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Numa primeira consideração, acerca da inconstitucionalidade formal, é importante destacar que esta é
verificada quando ocorre algum tipo de vício no processo de formação das normas, seja no processo
legislativo de sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.

Portanto, iniciamos verificando, a uma, se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União,
do Estado ou de Município, para, em seguida, averiguarmos, a duas, a iniciativa legislativa em torno da
proposição.
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No que concerne a competência legislativa, 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 §caput
1º), :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.

Em relação ao tema objeto da presente proposição – que, em síntese,   determina que a Administração
    Pública Estadual mantenha disponível, em seu site institucional, Diário Oficial do Estado ou portal

  da transparência, a localização e o horário de funcionamento de todos radares, fixos, móveis,
 estáticos ou portáteis, de fiscalização de velocidade em todo o Estado, além da velocidade limite de

 – dessume-se, do enunciado da lei maior, que cada um é competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança

, o que, à primeira vista, já demonstra que a propositura do trânsito se reveste das condições de
. Nesse sentido, cite-se:constitucionalidade

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Compete aos Estados, portanto, instituir, mediante leis específicas, as ações e políticas públicas
necessárias para garantir tais mandamentos constitucionais – perseguindo-se tal desiderato por meio do
projeto de lei examinado.

          Ademais, o art. 5º, XXXIII, da Carta Magna de 1988, versa acerca do direito dos cidadãos de
, conforme se observa da leitura do dispositivo abaixoreceber informações dos órgãos públicos

transcrito:

Art. 5º. (...)

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

          A União, vislumbrando conferir melhor tratamento à aludida disposição constitucional, editou a Lei
nº 12.527/11 ( ), que “Regula o acesso a informações previsto no incisoLei de Acesso à Informação
XXXIII do art. 5 , no inciso II do § 3  do art. 37 e no § 2  do art. 216 da Constituição Federal; altera ao o o

Lei n  8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n  11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivoso o

da Lei n  8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências”.o

                   O aludido diploma legal, dentre outras medidas, (I) prescreve sobre os procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5 , no inciso II do § 3º do art. 37 ; (II) especifica quem seo

subordina ao regime desta Lei; (III) esclarece que os procedimentos previstos na Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os
princípios básicos da administração pública e com as diretrizes detalhadas na Lei; (IV) define como dever
do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, nos termos a seguir
expostos:
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Art. 1   Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distritoo

Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do
art. 5 , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. o

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo,
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; 

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Art. 3    Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental deo

acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Art. 5   É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, medianteo

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Não obstante, mister trazer a lume o teor dos artigos que seguem, todos extraídos da norma acima
evidenciada:

Art. 6    Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentoso

específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade,
autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 7   O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: o

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde
poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
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V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua
política, organização e serviços; 

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos,
licitação, contratos administrativos; e 

VII - informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e
entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de
controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. 

§ 1   O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetoso

de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2   Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, éo

assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da
parte sob sigilo. 

§ 3    O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados comoo

fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato
decisório respectivo. 

§ 4    A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidadeso

referidas no art. 1 , quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, noso

termos do art. 32 desta Lei. 

§ 5   Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridadeo

competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva
documentação. 

§ 6   Verificada a hipótese prevista no § 5  deste artigo, o responsável pela guarda da informaçãoo o

extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem
sua alegação. 

Art. 8   É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, ao

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1   Na divulgação das informações a que se refere o  , deverão constar, no mínimo: o caput

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas
unidades e horários de atendimento ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III - registros das despesas; 

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
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V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e
entidades; e 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

§ 2   Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todoso

os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios
oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

§ 3    Os sítios de que trata o § 2  deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aoso o

seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva,
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e
legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n  10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9  dao o

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no

 186, de 9 de julho de 2008. 

Art. 9   O acesso a informações públicas será assegurado mediante: o

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local
com condições apropriadas para: 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e 

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras
formas de divulgação. 

Corroborando o entendimento ora desposado, convém sublinhar que o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo já enfrentou o tema em tablado em duas ADI’s, adiante transcritas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 4.024, de 31 de agosto de 2011, do
Município de Atibaia que  –dispõe acerca da divulgação de dados sobre multas de trânsito
Legislação que trata de matéria de interesse predominantemente local, dando ênfase ao princípio da
publicidade dos atos administrativos, nos exatos limites das atribuições conferidas aos municípios
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pelos artigos 30, inciso I, e 37, caput, da Constituição Federal, o que arreda a alardeada invasão de
competência federal e afronta ao preceito do artigo 22, inciso XI, da mesma Carta Magna, e artigos
5º, 111 e 144 da Constituição Estadual – Inocorrência, outrossim, de vício de iniciativa do
projeto de lei pelo Legislativo, haja vista que a norma editada não regula questão
estritamente administrativa, afeta ao Chefe do Poder Executivo, delimitada pelos artigos 24, §
2º, 47, incisos XVII e XVIII, 166 e 174 da CE, aplicáveis ao ente municipal, por expressa
imposição da norma contida no artigo 144 daquela mesma Carta, versando apenas acerca de
tema de interesse geral da população, concernente a dados da arrecadação municipal e sua

 –posterior destinação, razão pela qual poderia mesmo decorrer da proposta parlamentar
Previsão legal que, de resto, não representa qualquer incremento de despesa ou novas atribuições
funcionais a servidores – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI nº
0252396-87.2011.8.26.0000) (grifo inexistente no original)

Obrigatoriedade de divulgação no “site” da Prefeitura de informações relativas a licenças de
funcionamento de imóveis expedidas. Não configura violação à iniciativa legislativa reservada
ao Chefe do Executivo. Hipóteses taxativas. Direito à informação de interesse da coletividade.
Estímulo ao exercício da cidadania. Norma editada com vistas à transparência da
administração e à segurança da comunidade local. Despesas eventualmente criadas não

 Possibilidade, ainda, de absorção pelas dotações orçamentáriasimediatas e não impactantes.
próprias, remanejamento ou complementação orçamentária, bem como postergação do
planejamento de eventuais novos gastos para o exercício orçamentário subsequente. Ação julgada
improcedente. (ADI nº 2041153-91.2014.8.26.0000, julg. 02/07/14) (grifo inexistente no original)

Noutro giro, analisando o aspecto da iniciativa para deflagrar a presente proposição, tem-se que a
Constituição Federal – e, por simetria, a Constituição Estadual – assegura a independência dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, :ipsis litteris

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

                   Nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em regra
constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. Com fulcro em tal princípio,
a Constituição Federal reserva, em algumas hipóteses, a possibilidade de dar início ao processo
legislativo a apenas algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a
oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.

          Por esse prisma, estabelece a CF/88, em seu art. 61, § 1º, e a CE/1989, em seu art. 60, § 2º, as
disposições normativas cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo, a seguir
transcritas:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República,
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;

b)  e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos eorganização administrativa
pessoal da administração dos Territórios;
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c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;   

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art.
84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

CE/89. Art. 60. (...)

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e
fundacional, e de empregos nas empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, ou aumento de sua remuneração;

b) servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis e militares, seu regime jurídico,
ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos e deveres, reforma e transferência de policiais
militares e de bombeiros militares para a inatividade;

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

d) concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições; [vide ADI 5768/CE]

e) matéria orçamentária.

§ 3º Ressalvadas as hipóteses previstas no § 2º deste artigo, a iniciativa de leis que disponham sobre
as matérias da competência comum e concorrente da União e Estados, previstas na Constituição
Federal, poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Governador do Estado e Deputados Estaduais.
(grifos inexistentes no original)

          De fato, as matérias relacionadas a organização e competências das Secretarias de Estado devem
estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade (chefe do Poder Executivo).

          Sucede que, consoante demonstrado acima, projetos de lei de teor semelhante não configuram
violação à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Executivo.

          Dessa forma, em decorrência de todas as ponderações apresentadas, não vislumbramos no presente
projeto caso de interferência na competência da administração estadual, tão pouco iniciativa que seja
reservada ao Chefe do Executivo.

Por outro lado, há que se pôr em relevo que em período recente tramitou nessa Casa Legislativa o Projeto
de Lei nº  (068/2017 Determina que o agente arrecadador disponibilize em seu sítio eletrônico o valor

  mensal arrecadado e repassado às Prefeituras Municipais referente à contribuição de iluminação
), assim como o Projeto de Lei nº  (  pública 271/2017 Altera a Lei nº 12.788, de 30 de dezembro de 1997,

para determinar a divulgação de informações que instruam análise de reajuste ou revisão de tarifas de
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),  serviços públicos ambos de iniciativa parlamentar e com teor semelhante ao da atual proposição,
tendo a Procuradoria da Assembléia Legislativa, com sustentáculo nos argumentos supra

.delineados, emitido, à ocasião, pareceres favoráveis à tramitação das aludidas proposituras

Em último arremate, frise-se que o Governo do Estado de São Paulo sancionou a Lei nº 17.294/2020,
para que o Governo de São Paulo publique a localização de todos os radares instalados nas

.rodovias estaduais paulistas, sejam fixos, móveis, estáticos ou portáteis

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos PARECER FAVORÁVEL à regular
e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 300/2020.

                   É o nosso parecer, salvo melhor juízo, que submetemos à consideração da douta Comissão de
Constituição, Justiça e Redação.

CONSULTORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ.

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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