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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
30/10/2020

Institui e dispõe acerca do Plano Estadual de Redução de
Mortes e Acidentes no Trânsito, no Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica instituído o Plano Estadual de Redução de Mortes e Acidentes de Trânsito - PERMAT, que
se regerá pelas normas e prescrições da presente Lei, no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º  A atuação dos integrantes dos órgãos de trânsito, no que se refere à política de segurança no–
trânsito, deverá voltar-se, prioritariamente, para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de
mortos por grupo de veículo e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por ano,
detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas nas vias estaduais, federais e municipais. 

§ 1º – O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do período de dez anos, reduzir, no
mínimo à metade, o índice estadual de mortes por grupo de veículo e o índice estadual de mortos por
grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano inicial em vigor desta Lei.

§ 2º – As metas expressam a diferença à menor, em base percentual, entre os índices mais recentes,
oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar.

§ 3º – A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância.

§ 4º – As metas serão fixadas pelo Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/CE, mediante proposta
fundamentada para cada órgão executivo do sistema estadual de trânsito, tendo por base os índices
apurados no ano anterior.

§ 5º – Para a elaboração da proposta o CETRAN/CE ouvirá os órgãos executivos de trânsito do estado.

§ 6º – A proposta estadual, prevista nesta Lei, e os resultados obtidos no ano anterior, serão
encaminhadas ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, até o dia 1º de agosto de cada ano, para
fins de abastecer as estatísticas brasileiras previstas no plano nacional.

§ 7º – As metas propostas no plano e os resultados obtidos no ano anterior serão divulgadas, em todas as
mídias e nos sítios do órgão de trânsito, especialmente, no dia 25 de setembro, dia nacional do trânsito.
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§ 8º – A metodologia para o cumprimento das metas e a forma da coleta dos dados do PERMAT, serão
estabelecidas conjuntamente entre o CETRAN/CE e os órgãos executivos de trânsito do estado
contemplados pelo Código Nacional de Trânsito.

§ 9º – O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/CE armazenará, em sua estrutura, os dados
obtidos pelo plano e os remeterá ao CONTRAN, criando para tanto, se ainda não dispuser, canal virtual
para a remessa.

Art. 3º – Para a execução do plano o CETRAN/CE poderá convidar órgãos federais, especialmente, a
Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, assim como
entidades e organizações da sociedade civil com atuação na área de trânsito, para contribuírem na
execução das metas e obtenção dos dados estatísticos.

Art. 4º – O DETRAN/CE será o órgão responsável pelas campanhas de mídia e divulgação do plano,
assim como poderá prever, em seu orçamento anual, recursos financeiros e econômicos para a
implementação no que concerne as despesas estaduais decorrentes desta Lei.

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

 

JUSTIFICATIVA

O presente proposição tem por escopo instituir o Plano Estadual de Redução de Mortes e Acidentes de
Trânsito - PERMAT, no âmbito do Estado do Ceará, tendo como objetivo geral estabelecer metas e, ao
final do período de dez anos, reduzir, no mínimo à metade, o índice estadual de mortes por grupo de
veículo e o índice estadual de mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano
inicial em vigor desta Lei.

O plano em disposição assevera a relevância que os órgãos de trânsito estaduais possuem na segurança
dos motoristas e passageiros, acreditando poder ser esta intensificada através do mapeamento dos
acidentes ocorridos no Estado do Ceará.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de
Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das
respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;

III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos
normativos de trânsito;

IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

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.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)

3 de 13



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  19/11/2020 18:51:37  Data da assinatura:  19/11/2020 20:29:46

PLENÁRIO

DESPACHO
19/11/2020

LIDO NA 40.ª (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 174/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE ACERCA DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE
MORTES E ACIDENTES NO TRÂNSITO, NO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

P A R E C E R

 

 

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 Projeto de Indicação nº 174/2020, de autoria do Excelentíssimo
Senhor Deputado ANDRÉ FERNANDES, que DISPÕE ACERCA DO PLANO ESTADUAL DE
REDUÇÃO DE MORTES E ACIDENTES NO TRÂNSITO, NO ESTADO DO CEARÁ. 

 

DO PROJETO

 

Art. 1º – Fica instituído o Plano Estadual de Redução de Mortes e Acidentes
de Trânsito - PERMAT, que se regerá pelas normas e prescrições da presente
Lei, no âmbito do Estado do Ceará.
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Art. 2º – A atuação dos integrantes dos órgãos de trânsito, no que se refere à
política de segurança no trânsito, deverá voltar-se, prioritariamente, para o
cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de
veículo e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por
ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas nas vias
estaduais, federais e municipais.

§ 1º – O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do período de
dez anos, reduzir, no mínimo à metade, o índice estadual de mortes por
grupo de veículo e o índice estadual de mortos por grupo de habitantes,
relativamente aos índices apurados no ano inicial em vigor desta Lei.

§ 2º – As metas expressam a diferença à menor, em base percentual, entre os
índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende
alcançar.

§ 3º – A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas
margens de tolerância.

§ 4º – As metas serão fixadas pelo Conselho Estadual de Trânsito -
CETRAN/CE, mediante proposta fundamentada para cada órgão executivo
do sistema estadual de trânsito, tendo por base os índices apurados no ano
anterior.

§ 5º – Para a elaboração da proposta o CETRAN/CE ouvirá os órgãos
executivos de trânsito do estado.

§ 6º – A proposta estadual, prevista nesta Lei, e os resultados obtidos no ano
anterior, serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN, até o dia 1º de agosto de cada ano, para fins de abastecer as
estatísticas brasileiras previstas no plano nacional.

§ 7º – As metas propostas no plano e os resultados obtidos no ano anterior
serão divulgadas, em todas as mídias e nos sítios do órgão de trânsito,
especialmente, no dia 25 de setembro, dia nacional do trânsito.

§ 8º – A metodologia para o cumprimento das metas e a forma da coleta dos
dados do PERMAT, serão estabelecidas conjuntamente entre o CETRAN/CE
e os órgãos executivos de trânsito do estado contemplados pelo Código
Nacional de Trânsito.

§ 9º – O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/CE armazenará,
em sua estrutura, os dados obtidos pelo plano e os remeterá ao CONTRAN,
criando para tanto, se ainda não dispuser, canal virtual para a remessa.

Art. 3º – Para a execução do plano o CETRAN/CE poderá convidar órgãos
federais, especialmente, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, assim como entidades e
organizações da sociedade civil com atuação na área de trânsito, para
contribuírem na execução das metas e obtenção dos dados estatísticos.
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Art. 4º – O DETRAN/CE será o órgão responsável pelas campanhas de mídia
e divulgação do plano, assim como poderá prever, em seu orçamento anual,
recursos financeiros e econômicos para a implementação no que concerne as
despesas estaduais decorrentes desta Lei.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca que: “O presente proposição tem por escopo
instituir o Plano Estadual de Redução de Mortes e Acidentes de Trânsito - PERMAT, no âmbito do
Estado do Ceará, tendo como objetivo geral estabelecer metas e, ao final do período de dez anos, reduzir,
no mínimo à metade, o índice estadual de mortes por grupo de veículo e o índice estadual de mortos por
grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano inicial em vigor desta Lei.

O plano em disposição assevera a relevância que os órgãos de trânsito estaduais possuem na segurança
dos motoristas e passageiros, acreditando poder ser esta intensificada através do mapeamento dos
acidentes ocorridos no Estado do Ceará.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho
de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE:

I -  cumprir e fazer  cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das
respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;

III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos
normativos de trânsito;

IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

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.

 

 

ASPECTOS LEGAIS

Ao debruçarmo-nos sobre a proposição em foco, constatamos que a mesma DISPÕE ACERCA DO
PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE MORTES E ACIDENTES NO TRÂNSITO, NO

 tratando, portanto, sobre a ESTADO DO CEARÁ, organização e o funcionamento da administração
, estadual, que compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo os quais

 e, sob os aspectos constitucionais e legais, passaremos então avisam atender às necessidades coletivas
analisá-la.
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 A , em seu bojo, estabelece que a organização político-administrativa da RepúblicaLex Fundamentalis
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos daquela Constituição (art.18, CF/88).

 

 A autonomia dos Estados Federados, assegurada pela Constituição da República, nos termos do art. 25,
nas palavras José Afonso da Silva[1], consubstancia-se na sua capacidade de auto-organização, de
auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 e 28 CF/88).

 

Dispõe, outrossim, a Carta Política de 1988, em seu art. 25, § 1º, que os Estados organizam-se e
, observados os princípios da Constituição daregem-se pelas Constituições e leis que adotarem

República, e que são reservadas a tais entes da Federação as competências que não lhes sejam
vedadas por aquela.

 

Nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

Competência, segundo José Afonso da Silva, é “a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou
a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades

 de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.” [2]

 

No que diz respeito à titularidade das competências o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar constituindo-se na
competência legislativa concorrente, disposta no artigo 24 da Constituição Federal.

 

A princípio cumpre-nos observar que a iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição
Estadual, cabe aos Deputados Estaduais.

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é , ou seja, remanesce aosremanescente ou residual
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente citadas nos
demais incisos do mencionado artigo, juntamente com seus parágrafos e suas alíneas.

 

O  em estudo enfoca projeto de indicação matéria relacionada com a estrutura organizacional do
, , Estado especificamente disposição e funcionamento da administração estadual cuja iniciativa

legislativa é privativa do Governador do Estado do Ceará prevista no art. 88, incisos II, III e VI da
Carta Magna Estadual.
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A Lei Maior Estadual também atribui ao Governador, através do seu art. 60, § 2º, alínea “c” ,[3]
:iniciativa privativa de leis que 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;”

 

Observamos então, pela boa leitura dos dispositivos legais sobreditos, que somente o Chefe do Executivo
Estadual poderia propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de órgãos da
Administração Pública. A partir da competência garantida por aquele artigo da Constituição Estadual,
podemos citar, outrossim, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710, de 21 de
dezembro de 2018, com alterações feitas pelas Leis 16.863/2019 , 16.880/2019 e Lei 17.007/2019, que
dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da administração estadual,

.promove a extinção e criação de cargos de direção e assessoramento superior e dá outras providências

 

 Assim estatui o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710/18:

 

“Art.1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e , adotando comoeficiência
premissas básicas a Gestão para Resultados, a Interiorização, a Participação, a
Transparência, a Ética e a  a partir dos seguintesOtimização dos Recursos
conceitos:”

 

O art. 3º da supracitada Lei assevera que a Administração Pública Estadual compreende os órgãos e as
entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas, para
os fins da mesma Lei.

 

A doutrina pátria confirma o pensamento acima esposado:

 

“O princípio se justifica. As Casas Legislativas estão preparadas para o exercício de funções pertinentes
à produção de leis, mas não possuem o nível de informações pertinentes à Administração. Conhecem as
questões administrativas à distância, exercendo, de um lado, nítido papel de fiscalização e de
representação popular, mas estando inabilitadas para o conhecimento próprio das necessidades
cotidianas da Administração, inclusive no que diz respeito aos problemas que lhe são peculiares”.   [4]

 

Cumpre aqui observar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo
nosso Ordenamento Constitucional, conforme o que preceitua o artigo 2º, da Carta Magna Federal:

 

“Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.”
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Nos dizeres do mestre José Afonso da Silva, “A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem as
 atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento do outro.” [5]

 

No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual,
acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “  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 Assembleia Legislativa de sua conveniência
ou não.”

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno
da Assembleia 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. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

(...)

VI – de indicação.

(...)

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

como em requerimento.”
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Podemos concluir que o , na proposição de sua autoria, Nobre Parlamentar sugere ao Poder Executivo, na
, , de resolução, deforma de Indicação medida de interesse público que não caberia em projeto de lei

decreto legislativo, bem como em requerimento.

 

Logo, ao sugerir ( ) e não ao determinar, não invadiu a seara do Poderpor meio de projeto de indicação
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.

 

Por isto, situações à semelhança do projeto em análise não redundam em vício de inconstitucionalidade,
por colisão com linhas mestras constitucionais, desde que não determinem uma conduta a outro Poder,
sem que a iniciativa legislativa tenha sido do mesmo, mas, unicamente, sugerem atos administrativos,
que, em entendendo o destinatário convenientes, poderão ser pelo mesmo executados, quando e durante o
período que desejar. Em caso contrário, o Poder Executivo não estará constrangido a realizá-lo.

 

Diante do acima exposto, somos de  à regular e regimental tramitação doPARECER FAVORÁVEL
presente Projeto de Indicação, pois o mesmo se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º,
da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O.
de 22.12.1994, como também dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

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

 

[1]     SILVA, José Afonso da. . 26. ed. São Paulo: Malheiros,Curso de direito constitucional positivo
2006, p.608

[2]     SILVA, José Afonso da. . 26. ed. São Paulo: Malheiros,Curso de direito constitucional positivo
2006. p. 479.

[3]     Nova redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº  61 de  19 de dezembro de 2008,
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