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Referente:  PLL n° 084/2021

Autoria: Vereador Edgard  Sasaki

Assunto:   Disp6e  sobre  o  carregamento  de  veiculos  el6tricos,   nos  termos  em  que

especifica

PARECER N° 249.1/2021/SAJ/JACC

Ementa:   Projeto  de   Lei.   Disp6e   sobre   o

carregamento    de    veiculos    eletricos    em

condominios,       nos      termos      em      que

especifica.       Possibilidade      condicionada.

Ressalvas.              Tecnica              Legislativa.

Competencias                                   Legislativas.

Recomendag6es.

I.          RELATORIO

1.       Trata-se de  projeto de  Lei  de autoria  do vereador Ec/gard

Sasak/.,   pelo  qual   pretende   instituir  -   no   municipio   de   Jacarei  -   regramento

especifico  para  a   recarga   de  veiculos  eletricos  no  ambito  dos  condominios

residenciais e comerciais, conforme melhor exposto em sua propositura.

2.       O autor argumenta, na Justificativa que acompanha o texto,

que a medida em questao representa a tendencia tecnol6gica e ambiental sobre
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11.         FUNDAMENTACAO

1.       Genericamente,  o tema em aprego nao encontra restrie6es

na  repartieao de competencias entre os entes federados,  cabendo ao  Municipio

legislar sobre tal tema (meio ambiente)`

2.       Na mesma linha, tambem nao se vislumbram impedimentos

a luz do que preve o artigo 40 da Lei Organica do Municfpio, a qual estabelece as

mat6rias  de  competencia  exclusiva  do  Prefeito,  de  modo  que  os  Vereadores

podem apresentar projetos tal como o que ora se analisa.

3.       Por  sua  vez,   podemos  enquadrar  a  materia  em  quesfao

como  "assuntos  de  interesse  local",   nos  termos  do  inciso  I,  do  artigo  301  da

Constituigao Federal,  posto que a proposieao em questao visa atender interesse

local atinente a protegao ambiental (dentre outros) em ambito municipal.

4.       Vale  ressaltar que em  outros entes  da  Federagao existem

previs6es normativas que corroboram a pretensao legislativa aqui veiculada.

5.       De  outra  vertente,  a  iniciativa  para  o  tema  em  questao  6

::c|::rfroe#:,:nnt:est°e'::;S::::V°e°executlvomunlcIpal,demaneiraque|nexistem/

6        No  m6rito,  contudo,  o  projeto  apresenta  vicios  pontuais ,i

formais     em     alguns     aspectos,     os    quais,     se     mantidos,     acarretarao

inconstitucionalidade da propositura,  conforme adiante detalhado.

/,
7T-T,

1  Art.  30.  Compete aos Municlpios:

I - legislar sabre assuntos de interesse local;
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7.       0  primeiro  desses  vicios  reside  no  disposto  pelo  artigo  1°,

capuf, parte final,  no tocante a adequada tecnica legislativa, conforme preve a Lei

Complementar Estadual n° 863/1999.

8.       O  artigo  l° do  projeto  reuniu  duas  orag6es  em  urn  mesmo

pafagrafo,  o  que  afronta  o  disposto  pelo  artigo  80,  inciso  Ill,  alinea  "c",  da  Lei

Complementar Estadual n° 863/1999.

9.        Igualmente o disposto pelo artigo 3°do projeto.

10.    Assim,      recomenda-se     a     adequagao     dos     referidos

dispositivos,    artigos    10    capuf    e    artigo    30,    por    meio    de    EMENDA    ou

SUBSTITUTIVO.

11.     Prosseguindo,   verifica-se   que   o   disposto   pelo   artigo   1°,

inciso  lv,  viola  a  repartigao  de  competencias  trazida  pela  Constituigao  Federal

entre Uniao,  Estados,  Municipios e Distrito Federal:

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre:

I  -  direito  civil,  comercial,  penal,  processual,  eleitoral,

agrdrio, maritimo, aeronautico, espacial e do trabalho;

11 - desapropriapao;

Ill  -  requisic6es  civis  e  militares,  em  caso  de  iminente

perigo e em tempo de guerra;
IV   -   aguas,   energia,   informatica,   telecomunicap6es   e

radiodifusao;
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12.    A implementagao de  rormas  sobre  resDonsabilidade  civil  e

eneraia-   via   legislativa   -   e   de   competencia   privativa   da   Uniao,   conforme

expressamente disp6e a Constituigao Federal.

13.     Nesse   contexto,    o   Municipio,    por   intermedio   de   seus

Vereadores, ±£g podem legislar sobre temas de competencia privativa da Uniao,

sob pena de inconstitucionalidade.

14.    Assim,  recomenda-se  a  retirada  do  referido  dispositivo  por

meio  de  EMENDA  ou  SUBSTITUTIVO.  Do  contfario,  a  propositura  nao  podefa

prosseguir validamente.

15.     Prosseguindo,  a  previsao  contida  no  artigo  40  da  proposta

legislativa viola  a  competencia  exclusiva do  Prefeito de  regulamentar  Leis,  visto

que a  Lei  Organica do  Municipio  nao fixa  prazo para tal  medida,  e o Tribunal de

Justiga de  Sao  Paulo  reiteradamente tern afastado  leis que fixam  prazo  para  o

Executivo regulamentar Leis.

16.     Diante disso,  nao pode o nobre Vereador definir prazo para

regulamentagao da  Lei, conforme se faz pelo mencionado artigo 4°.

17      Da  mesma  forma,  recomenda-se  a  adequagao  do  referj`d7'

dispositivo por meio de EMENDA ou SUBSTITUTIVO.  Do contrario, a propositur

nao podefa prosseguir validamente.                                                                                        `

Ill.       CONCLUSAO

1.       Face aoexposto, sem qualquer avaliaeao sobre o in

proposta,  concluimos que a presente propositura apresenta  impediment

rito da

S  Para

hamhacao.enfacodocontidonoarbqol°,caputoinacolv,_artiqoAeardqo4°.
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2.       Pofem,   se   acolhida   a   recomendagao   para   exclusao   e

modificagao dos dispositivos mencionados (via  EMENDA ou  SUBSTITUTIVO),  a

propositura  reunira condig6es de prosseguimento.  Do contfario,  recomenda-se a

Presidencia o arquivamento da proposta.

3.       Avaneando    a    propositura,    devera    ser    submetida    as

Comiss6es  de  Constituieao  e  Justiea  e  Defesa  do  Meio Ambiente  e  Direito  dos

Animais.

4.       Recebendo o projeto de Lei parecer favofavel das referidas

comiss6es e,  sendo encaminhado ao  Plenario,  sujeitar-se-a a apenas  urn turno

de  discussao  e  votagao  e  dependefa  do  voto  favofavel  da  maioria  simples,

presentes, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camara.

5.       Neste  tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser  colhido  o  voto  do

Presidente do Legislativo,  salvo se h

6.       Este6oparec

Jorge Alfredo

Consultor Ju

P

mpate.

ativo e nao vinculante.

Jacarei, 27 de setembro de 2021

Jdescampos
ico Legislativo

I--
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Referente: PLL n° 084/2021  - Projeto de Le.I  do leg'islat.tvo

Autoria do projeto: Vereador Edgard Sasaki

Assunto do  projeto: Disp6e sobre o carregamento de veiculos el6tricos,  nos termos que especifica

1.        ACOLHO o  parecer de fls. 07/11,  com  pequenas ressalvas.

2.       0  cap4tf do  artigo  1°  pode,  de  fato,  ser  aprimorado,  mas

entendo que a forma  na  qual  se encontra  nao  impediria a  sua tramita¢ao.  Outrossim,  o

inciso  IV  desse  dispositivo  invade  competencia  da  Uniao,  pelo  que  deve  ser  excluido.

Sugiro entao a seguinte reda€ao:

Art.1°  Esta   Lei  disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  da  previsao  de

solucao     para     recarga     de     ve`culos     el6tricos     em     edificios

condominios)  residenciais e comerciais no  Municipio de Jacarei.

Pafagrafo dnico.   A solu¢ao adotada deve prever:

I   -    Modo   de   recarga    do   veiculo   el6trico   conforme   normas
t6cnicas  brasileiras,.

11   -medicao   individualizada   e   cobran€a   da   energia   consumida,

conforme procedimentos vigentes das concessionarias

Ill-   mecanismo   de   tarifa¢ao   devera   prever   a   possibilidade   de
tarifacao pr6-paga

3.        Quanto  ao  artigo  3°  da  propositura,  nao  vislumbro  o  vicio
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4.        Em     relacao     ao     arti.go     4°,     o      mesmo     padece     de

inconstitucionalidade, como apontado pelo  parecerista, e deve ser excluido.

5.       As  sugest6es  acima  expostas  podem  ser  adotadas  atrav6s

de  Emenda.

6.        Ao setor de  proposjturas,  para  prosseguimento.

\

WAGNER TADEII  BACCARO  M;`\RQ

1° de outubro de 2021
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