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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  de  bares,  restaurantes,

Ianchonetes, casas de show, eventos aberios ao pablico

e similares a fomecerem agua pctavel gratuitamente.

0  PREFEITO  D0  MUNIcipIO  DE JACAREi,  USANDO

DAs ATRiBuieoEs QUE LHE SAO cONFERIDAs POR

LEI,    FAZ    SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGulNTE LEI:

Art.1°. Ficam obrigados a fornecer agua potavel aos seus

consumjdores,   pagantes  ou   nao,   bares,   restaurantes,   lanchonetes,   casas  de  show,

eventos abertos ao pdbljco, gratuitos ou nao, bern como estabelecimentos similares.

Art.  2°.  Os  estabelecimentos deverao  ostentar em  local

de   facil   visualizaeao   ao   ptlblico   placa   informativa   contento   a   seguinte   informagao:
"DISPONIBILIZAMOS            AGUA            POTAVEL,            NAO            INDUSTRIALIZADA,

GRATUITAIVIENTE", em cartaz com fonte nao inferior a 26.

Art.  3°.  Poderao  os  estabelecimentos  inserirem  a  frase

informativa  descrita   no  artigo  anterior  em  todos  seus   cardapios,   em   substituigao   a

exigencia de manutengao de cartaz ostensivo.

Art.4°.   0   fornecimento   da   agua   devera   ocorrer   pelo

estabelecimento    de    modo    individualizado,    em    recipiente    esteril,    descartavel    ou

adequadamente higienizado.
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Art.5°.   Devera ser fornecida agua potavel na quantidade

em que o consumidor necessitar para satisfazer suas necessidades imediatas, desde que

seu consumo ocorra exclusivamente no local, ficando a cargo do estabelecimento permitir

ou nao o seu transporte.

Art.    6°.    Fica    expressamente   vedado   condicionar   o

fornecimento de agua potavel a contratagao de servigo ou aquisieao de produto.

Art. 7°. 0 local que for flagrado descumprindo a presente

lei ou cumprindo-a parcialmente sera multado em 20  (vinte) VRM`s,  dobrando-se o valor

em caso de reincidencia dentro do prazo de 30 dias desde sua altima autuagao.

Art.  8°.  Esta  Lei entrara em vigor 90 dias ap6s a data de

Camara Municipal de Jacarei, 02 de maio de 2019.

twthwlth
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR

sua publicagao,
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JUSTIFICATIVA

A presente proposta visa a ampliagao de oferta de agua

potavel a toda populagao, de modo gratuito e desburocratizado.

A agua e elemento essencial  a vida e  boa  sadde,  e por

esta razao merece urn tratamento especial por parte da administraeao ptiblica,  na medida

em que cabe a esta garantir o amplo e livre acesso a fonte de agua pr6pria ao consumo

humano.

Ademais,  nao  sao  raras  as  vezes  que  mos  deparamos

com casos em que a populagao, sobretudo a de menor renda, fica distante de fontes de

agua potavel, o que acaba por impactar diretamente na diminuieao da qualidade de satide.

Diante disso e que o presente projeto encontra sua razao

de existir,  haja vista que a  essencialidade da  agua  e tao fundamental que entendemos

nao se permitir o condicionamento econ6mico para que a populagao possa bebe-la.

Com  a  aprovagao  do  presente  projeto ficaram  todos  os

estabelecimentos, enumerados no corpo da lei, obrigados a fornecerem a populagao agua

em condig6es adequadas para o consumo humano, desde que destinada a saciar a sede

instantanea.

A democratizagao e desburocratizagao do acesso a agua

sao vitais  para a  promogao e garantia  das condig6es minimas de dignidade da  pessoa

humana.

Conforme documentos  anexos,  o  Poder Judiciario ja  se

posicionou FAVORAVEL pela CONSTITUCIONALIDADE de projetos semelhantes a este,

afasta,   nessa  medida,  qualquer  eventual  ddvida  com  relaeao  a  sua  justa  e  perfeita

legalidade!
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Por fim, e nao menos importante, vale pontuarmos alguns

dos beneficios que a agua promove em nossos organismos, conforme dados extraidos da

Ior\te-.      https:l^Nww bensaude. com. br/notlciaslleitura/433/A-i mport%C3%A2ncia-da-%C3%Al gua-para-o-

ongani.smo-humano,  quais sejam :

A imDortancia da aaua Dara a oroanismo humano

A agua e urn componente essencial de todos os tecidos corp6reos.  Ela constitui mais de

60%  do  organismo  humano  e  praticamente  em  todas  as  fung6es  neoessarias  a  vida.
Depois  do  oxigenie  6  da  ausencia  de  ague  que  mais  o  organismo  sentira  falta,  dai  a

importancia de ser mantida uma boa hidratagao corporal.

Beneficios da aaua:

•     A agua desempenha papel crave na estrutura e fungao do sistema circufat6rio;
•     Aagua atua como meie detransporfe para os nutrientes e todas assubstancias corp6reas;
•     A  agua  6  essenclal  para  os  processos  fisiol6gicos  de  digestao,  absorgao  e  exoregao

(auxiliando no processo de detoxifieagao);
•     A agua regula a temperatura corporal;
•     A agua age como lubrificante em diversos 6rgaos e artioulag6es;
•     Recomenda-se entre 30 e35ml de agua/kg de peso corp6reo por dia.

Curiosidades:

•     A  ausencia  de  agua  possui  efeito  mais  intenso  sobre  a  capacidade  do  organismo  em
exercer uma tarefa do que a falta de quaisquer outros nutrientes;

•     A redugao entre 4 e 5% da agua corp6rea reduz 20 a 30% a capacidade de trabalho de
6rgaos e sistemas;

•     Sem agua, o corpo humano s6continuarafuncionando por2 ou 3 dias;
•     0  corpo  nao  possui  condi?ao para  armazenamento  de  agua,  portanto  a  quantidade  de

agua perdida a cada 24 horas deve ser reposta;
•     A agua ingerida e rapidamente absorvida,  sendo de alta digestibilidade, 20 minutos ap6s

penetrar no est6mago ja esta no intestino.
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Em    sendo   assim,    por   estas   contundentes    raz6es,

pedimos o apoio dos nobres pares para que votem favofavel ao presente projeto.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de fevereiro de 2019.

ftyrtythjJth
ABNER DE MADUREIRA

Vereador -PR
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TJDFr mant6m obrigacao de
estabelecimentos comerciaisestaDeiecimentos comerciais servi
agua potavel de graca
por BEA -publicado em o4/12/2ol818:5o

0 Conselho Especial do Tribunal de Justiea do Distrito Federal e dos Territ6rios, em sessao
na tarde de hoje, 4/12, julgou improcedente a a?ao que questionava a constitucionalidade
da Lei Distrital n° 1.954/1998, que obriga as repartic6es pilblicas e estabelecimentos
comerciais dos g6neros alimenticios, hot6is, bares, restaurantes, cafes, 1anchonetes e
similares a fornecerem agua potavel gratuitamente a seus clientes.

A Acao Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pela Associacao Nacional de
Restaurantes - ANR, que alegou que a norma seria inconstitucional por violar o principio da
livre iniciativa, consagrado no artigo 2° da Lei Organica do Distrito Federal, bern como
infringir o principio da proporcionalidade, pois criou urn Gnus injustificado para os
estabelecimentos de comercializa€ao, prejudicando suas atividades e lhes causando
prejuizos.

A Mesa Diretora da Camara Legislativa do DF, o Governador, a Procuradoria Geral do DF,
bern como o Minist6rio Ptiblico do Distrito Federal e Territ6rios suscitaram a ilegitimidade
da ANR para propor a ADI, e se manifestaram em defesa da constitucionalidade da Lei.

Por maioria, os desembargadores entenderam que a associaeao tinha legitimidade para fazer
o pedido. No entanto, nao vislumbraram os vicios alegados e julgaram improcedente a acao,
mantendo a constitucionalidade da norma.

Processo: ADI 2ol7.o0.2.022985-3
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PARECER  EM A€AO  DIRETA  DE  INCONSTITuCIONALID

Processo  n.  990.10.105761 -1

Requerenle:  Prefeito Municipal  de Taubat6

Obieto: Lei  n. 4.279, de  12  de novembro de 2009, do Munici'pio de Taubat6

Ementa:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  ACAO  DIRETA  DE

INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  N.  4.279/09,  DO  MUNIcipIO  DE

TAUBATE.          iMPROcEDENciA.          pOLrciA         ADMiNisTRATivA.

SEGURANCA           DOS           ESTABELECIMENTOS           BANCARIOS.

COMPETENCIA      MUNICIPAL      SEM      RESERVA      DE      INICIATIVA

LEGISLATIVA.    1.    A    obriga§ao    imposta    em    lei    municipal,    de

iniciativa   parlamentar,  a   ag6ncias  de  instituis6es  bancdrias,  de

isolamento  visual  no  atendimento  de  seus  usu6rios  das   pessoas

que       aguardam       atendimento,      sob       pena       de      san€6es

administrativas,   configura   o   exercfcio   da   polfcia   administrativa

conferida    aos    Municfpios    de    seguran€a    de    estabelecimentos

destinados  ao  poblico.  2.   Insusceti'vel   de  obieto  na  fiscalizasao

abstrata,  concentrada,  direta  e  obietiva   de  constitucionalidade

de  lei  municipal,  cuio  tinico  parametro  6  a  Constitui€ao  Estadual

(art.125,   §   2°,   CF),   alega€ao   de   usurpa€ao   de   competencia

normativa   federal,   pouco  importando  articula€ao  de  ofensa   a

Constitui€ao   do   Estado   sob   o   mote   de   viola€ao   ao   princrpio

federativo  (STF,  Rcl  5.096-SP).  3.  Reserva  de  iniciativa  legislativo

do  Chefe  do  Poder  Executivo  que  nao  se  presume  por  ser  direito

estrito,  exigindo  explfcita  previsao  normativa  sobre  o  assunto.  4.

Mat6ria        pr6pria        da        poli'cia        administrativa        municipal

desautorizando  a  argui€ao  de viola€6o  ao  pacto  federativo  por

invasao  da  competancia  normativa  federal.  5.  a  Municfpio  pode

editor    legisla€ao     pr6pria,    com    fundamento    na     autonomia

constitucional  que  lhe  6  inerente  (art.  30,  I, CF), com o obietivo de

determinar,    ds    institui€6es    financeiras,    que    jnstcilem,    em    sucis

agencias,  em  favor  dos  usudrios  dos  servisos  banc6rios  (clientes

ou  nao),  equipamentos  destinados  a  proporcionar-lhes seguran€a

ou a  propiciar-lhes conforto.  6.  Improced6ncia  da  a€ao.



Colendo Org6o Especial:

1.                         Trata-se  de  a€ao direta  de inconstitucionalidade  impugnando  a  Lei

n.  4.279,  de  12  de  novembro  de  2009,  do  Municipio  de  Taubat6,  de  iniciativa

parlamentar,   que   imp6e   obriga€ao   a   ag6ncias   de   institui€6es   bancdrias,   de

isolamento  visual  no  atendimento  de  seus  usudrios  dos  pessoas  que  aguardam

atendimento,   sob    pena    de    san€6es    administrativas,    sob    a    alegagao    de

incompetencia    legislativa    do   Municfpio   e   violasao   a    reserva    de   iniciativa

legislativa  do Chefe  do  Poder Executivo, suscitando  ofensa  dos  arts.  2° e 48, XllI,

da  Constitui€ao  Federal,  aos  arts.  5°  e  144  da  Constitui€6o  Estadual  e  aos  arts.

31,11  e  Ill,  e  34,  da  Lei  Organica  do  Municfpio  (fls.  02/21 ).  A  liminar  requerida

foi  deferida  (fls.  25/26). A douta  Procuradoria-Geral  do Estado declinou  de sua

participa€ao   na   lide   (fls.   36/38).   A   Camara   Municipal   prestou   informa€6es

defendendo  a  constitucionalidade  do  ato  normativo  sustentando,  em  suma,  a

compet6ncia  municipal  para  edi€6o  de noi.mos  de  interesse  local  relacionadas  a

prote€ao do consumidor e a  qualidade do servi€o prestado (f ls. 40/48).

E o relat6rio.

3.                        Preliminarmente, falece interesse de  agir a  alega€ao de viola€ao a

Lei   Organica   do  Municfpio  e   a   Constituisao  Federal.  A  fiscaliza€6o  abstrata,

concentrada,  direta  e  obietiva  de  lei  municipal  tern  coma  exclusivo  parametro  a

Constitui€ao  Estadual, a  luz do art.  125, §  2°, da  Constitui€6o Federal.

4.                           Alega-se,  ainda, violasao  ao  pacto  federativo,  radicada  no  art.

144  da  Constitui€ao  Estadual.

5.                                A  argiji€ao  tamb6m  nao  merece  conhecimento,  nos  termos  de

iulgado pelo Supremo Tribunal Federal:



"COMPETENCIA  -  PROCESSO  OBJETIVO  -  CONFLITO  DE  LEI

ESTADUAL  COM  A  CONSTITUICAO  FEDERAL.  0  conf lito  de

lei   estadual   disciplinadora   da   atribui€6o   normativa   para

legislar  sabre  exercfcio  profissional  resolve-se  considerada

a   Constitui€ao   Federal,   pouco   importando   articula€ao,  na

inicial,    de    ofensa    a    Carta    do    Estado    no    que    revela

princi'pios   gerais   -   de  competir  a   Unidade   da   Federa€ao

normatizar   o   que   nao   lhe   seia   vedado   e   resp

atua€ao  municipal"   (STF,   Rcl   5.096-SP,  Tribunal

Min. Marco Aur6lio,  20-05-2009, v.u., DJe  18-06

Ademais, a  compet6ncia  normativa  federal  nao  foi  molesta

tangenciada  pela  lei  local  porque  nao  disciplinou  "mat6ria  financeira,  cambial  e

monetdria,  institui€6es  financeiras  e  suas  opera€6es",  coma  prescreve  o  inciso  XIIl

do  art.  48   da   Constitui€ao  Federal,  uma  vez  que  tratou  somente  de   postura

municipal   referente   a   medidas   de   seguransa   em   prol   dos   consumidores   dos

servi€os  bancdrios.

7.                           A  disciplina  da  seguran€a  de  atividades comerciais  desenvolvidas

nas   comunas   apresenta-se   como   mat6ria   pr6pria   da   competencia   legislativa

municipal,  a  luz  do  disposto  no  art.  30,  I,  da  Constitui€ao  Federal,  que  confere

atribui€ao  aos Municfpios  para  "legislar sobre  assuntos  de interesse  local".

8.                                      Trata   a   lei   local  impugnada  de  mat6ria  inerente  a   policia

administrativa    incidente    sobre    o    ramo    comercial,    e    que    6    conferida    aos

Municfpios.   A   respeito   do   assunto,   calha   invocar   tradicional   li€ao   doutrindria

estampando que:

"A16m     dos     vdrios     setores     especi'ficos     que     indicamos

precedentemente,      compete      ao      Munici'pio      a      polfcia

administrativa   dos   atividades   urbanas   em   geral,   para   a

ordena€6o da  vida  da  cidade.  Esse  policiamento se  estende

a  todas  as  atividades  e  estabelecimentos  urbanos,  desde  a

sua  localiza€ao  ate  a  instala€ao  e  funcionamento,  nao  para

o    controle    do    exercfcio    profissional    e    do    rendimento



9.

econ6mico,    alheios    a    al€ada    municipal,    mos    pdra    a

verifica€ao   da   seguran§a   e   da   higiene   do   recinto,   bern

coma da  pr6pria  localiza€ao  do empreendimento (escrit6rio,

consult6rio, banco, casa comercial, indestria, etc.)  em rela€ao

dos  usos  permitidos  nas  normas  de  zoneamento  dq  cidade

(...)

Nessa   regulamenta€ao  se   inclui   a   fixa€6o   de   hordrio   do

com6rcio    em    geral    e    dcis    diversifica€6es    para    certas

atividades   ou   estabelecimentos,   bern   como   o   modo   de

apresenta€ao     dos     mercadorias,     utilidades     e     servi€os

oferecidos  ao   pdblico.  Tal   poder  6  inerente   ao  Municfpio

para  a  ordena€ao  da  vida  urbana,  nas  suds  exig6ncias  de
seguran€a,  higiene,  sossego  e  bern-estar  da  coletividade"

(Hely  Lopes Meirelles.  Di.rei.to Muni.ci.pc]/ Brosi./ei.ro,  Sao  Paulo:

Malheiros,  1993, 6a, ed.,  pp.  368, 371 ).

A an6lise do  lei  local impugncida  revela  o exercicio da competencia

normativa   municipal   sem   extravasamento   de   seus   limites,   pois,   6   plenamente

admissivel    ao    Municfpio    exigir    de    estabelecimentos    banc6rios    medidas    e

provid6ncias  para  prote€6o  da  vida,  da  integridade  fi'sica  e  do  patrim6nio  de
seus usudrios e consumidores.

10.                           Em  questao  conexa,  assentou  a  iurisprudancia  que  compete  ao

Municipio   legislar   sobre   o   tempo   de   atendimento   ao   pt}blico   nas   ag6ncias

ancdrias:

"3.  Firmou-se  a  iurisprudencia,  tanto  no  STF  (v.g.:  AgReg  no

RExt  427.463,  RExt  432.789,  AgReg  no  RExt  367.I 92-PB),

quanta   do   STJ    (v.g.:   REsp   747.382;   REsp   467.451),   Ilo

sentido    de    que    6    da    compet6ncia    dos    Municipios    (e,

portanto,  do  Distrito  Federal,  no  ambito  do  seu  territ6rio  -

CF,  art.  32,  §  1°)  legislar  sobre  tempo  de  atendimento  em

prazo rozo6vel  do  pbblico usudrio de  instituis6es  bancdrias,

i6  que  se trata  de  assunto  de  interesse  local  (CF,  art.  30,  I).



Assim,  eventual   antinomia  ou  incompatibilidade  entre  a   lei

municipal  e  a  lei  federal  no  trato  da  mat6ria  determina  a

prevalencia  daquela  em  rela€ao  a  essa,  e  nao  o

(STJ,    REsp    598.183-DF,1a   Se€ao,    Rel.   Min.   Te

Zcivascki,  08-11 -2006, v.u.,  DJ  27-11 -2006,  p.  2

contrdrio"

"CONSTITuCIONAL.                COMPETENCIA.               A

BANCARIAS.   TEMPO   DE   ATENDIMENTO   AO   P0BLICO.   LEI

MUNICIPAL.     INTERESSE     LOCAL.     PRECEDENTES.     AGRAVO

REGIMENTAL   DESPROVIDO.   0   Municfpio  tern  compet6ncia

para  legislar  sabre  o  tempo  de  atendimento  ao  ptiblico  nas

ag6ncias   bancdrias"   (STF,   AI-AgR   472.373-RS,1a   Turma,

Rel.  Min.  Carmen   Lbcia,   13-12-2006,  v.u.,  DJ  09-02-2007,

p.  23).

11. E  acerca  da  seguran€a  dos  estabelecimentos  bancdrios,  invoca-se

venerando    ac6rdao    do    Supremo    Tribunal    Federal,    portador    de    premissa

eloquente   aplicdvel   ao  caso   para   aliiar   a   arguida   invasao   da   compet6ncia

normativa federal:

"RECURSO.   Extraordin6rio.   Inadmissibilidade.   Competencia

legislativa.  Municfpio.  Edifica€5es.  Bancos.  Equipcimentos  de

seguran€a.       Portas       eletr6nicas.       Agravo       desprovido.

Inteligencia  do  art.  30,  I,  e   192,  I,  da  CF.  Precedentes.  Os

Municfpios   s6o   competentes   para   legislar   sobre   quest6es

que  respeite  a  edificaE6es  ou  constru€6es  realizadas  no  seu

territ6rio,     assim     como     sabre     assuntos     relacionados     a

exigencia    de    equipamentos    de    seguransa,    em    im6veis

destinados     a     atendimento     ao     pdblico"     (STF,     Al-AgR

491.420-SP,1 a  Turma,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  21 -02-2006,

v.u., DJ  24-03-2006,  p.  26,  RTJ  203/409).

12. Em outra oportunidade, assentou a Suprema Corte que:

"ESTABELECIMENTOS     BANCARIOS    -    COMPETENCIA    DO

MUNIcipIO         PARA,        MEDIANTE        LEI,        OBRIGAR        AS



13.

lNSTITUIC6ES      FINANCEIRAS      A      INSTALAR,      EM      SUAS

AGENCIAS,          DISPOSITIVOS          DE          SEGURAN€A          -

lNOCORRENCIA      DE      USuRPACAO      DA     COMPETENCIA

LEGISLATIVA  FEDERAL  -  ALEGACAO  TARDIA  DE  VIOLACAO

AO  ART.144,  §   8°,   DA  CONSTITUICAO  -MATERIA  QUE,

POR     SER     ESTRANHA    A     PRESENTE     CAUSA,     NAO     FOI

EXAMINADA      NA      DECISAO      OBJETO      DO      RECURSO

EXTRAORDINARIO     -     lNAPLICABILIDADE     DO      PRINcipIO
`JURA NOVIT  CURIA'  -  RECURSO  IMPROVIDO.  -0  Municipio

pode    editor    legisla€ao    pr6pria,    com    fundamento    na

autonomia  constitucional  que  lhe  6  inerente  (CF,  art.  30,  I),

com  o obietivo  de  determinar, ds institui€6es financeiras, que

instalem,   em   suas   agencias,   em   favor   dos   usu6rios   dos

servi€os      bancdrios      (clientes      ou      nao),      equipamentos

destinados  a  proporcionar-lhes  seguran€a  (tais  como  portas

eletr6nicas    e    c6maras    filmadoras)    ou    a    propiciar-lhes

conforto,   mediante   oferecimento  de   instala€6es  sanitdrias,

ou    fornecimento    de    cadeiras    de    espera,    ou,    ainda,

coloca€ao   de   bebedouros"   (STF,   Al-AgR   341.717-RS,   2a

Turma,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  31-05-2005,  v.u.,  DJ  05-

08-2005, p. 92).

Ora,  emerge  desses  fundamentos  a  plenitude  da  autonomia

municipal    para,   nos   limites   do   interesse   social,   disciplinar   a   seguran€a    de

estabelecimentos  destinados  ao  pdblico,  argumento  que  desabona,  com  for€a  e

vigor, a  argui€ao de inconstitucionalidade na  esp6cie.

14.                     O  outro fundamento utilizado  para  inquinar de  inconstitucionalidade

a  lei  local  6  o  vi'cio  de  ofensa  a  reserva  de  iniciativa  legislativa  do  Chefe  do

Poder Executivo.

15.                                 Via  de  regra,  a   policia   de  seguran€a   de  estabelecimentos

comerciais  no  ambito  do  Municfpio  nao  6  mat6ria  suieita  a  iniciativa  reservada

do Chefe do  Poder Executivo, situando-se na iniciativa comum ou concorrente.



16.                          Regra  6  a  iniciativa  legislativa  pertencente  ao  Poder  Legislativo;

exce€ao  6  a  atribui€ao  de  reserva  a  certa  categoria  de  agentes,  entidades  e

6rgaos,  e  que,  por  isso,  nao  se  presume.  Corol6rio  6  a   devida   interpreta€ao

restritiva  as  hip6teses  de  iniciativa  legislativa  reservada,  perfilhand

li€ao salientando  que:

17.

"a   distribuisao   dos   fun§6es   entre   os   6rg6os

(poderes), isto  6,  a  determina€6o  dos compet6ncias, constitui

tare fa  do  Poder Constituinte, atrav6s da  Constitui€ao.  Donde

se conclui  que  as  exce€6es ao  princfpio  da separa€ao, isto  6,

todas    aquelas    participa€6es    de    cada    poder,    a    ti'tulo

secunddrio,     em     fun€6es     que     te6rica     e     normalmente

competiriam  a  outro  poder,  s6  serao  admissiveis  quando  a

Constitui€6o  as  estabele€a,  e  nos  termos  em  que  fizer.  N6o

6   licito   a   lei   ordindria,   nem   ao   iuiz,   nem   ao   int6rprete,

criarem   novas   excesses,   novas   participa€6es   secunddrias,

violadoras  do  princrpio  geral  de  que  a  cadci  categoria  de

6rgaos   compete   aquelas   fune6es   correspondentes   a   sua

natureza    especifica"    (J.    H.   Meirelles   Teixeira.   Curso   de

Direito  Constitucional,  Rio  de  Janeiro:  Forense  Universitdria,

1991,  pp.  581,  592-593).

Fixadas  estas  premissas,  as  reservas  de  iniciativa  legislativa  a

autoridades, agentes, entidades ou  6rg6os  pdblicos  diversos do  Poder Legislativo

devem    sempre    ser    interpretadas    restritivamente    na    medida    em    que,    ao

transferirem  a  igni€ao  do  processo  legislativo, operam  redu€6es  a  fun€6es  trpicas

do  Parlamento e de seus membros. Neste sentido, colhe-se da  Suprema  Corte:

"A   iniciativa   reservada,   por   constituir   mat6ria   de   direito

estrito,   nao   se    presume   e   nem   comporta   interpreta€ao

ampliativa,  na  medida  em  que  -  por  implicar  limita€6o  ao

poder    de    instaura€6o    do    processo    legislativo   -    deve
necessariamente  derivar  de  norma  constitucional  explicita  e

inequivoca"  (STF,  ADl-MC  724-RS,  Tribunal   Pleno,   Rel.  Min.

Celso  de Mello,  DJ  27-04-2001 ).



18.

"As  hip6teses  de  limita€ao  da  iniciativa  parlamentar  estao

previstas,  em  numerus  c/ciusus,  no  artigo  61   da  Constitui€6o

do    Brasil    ---    mat6rias    relativas    ao    funcionamento    da

Administra€6o   Pbblica,  notadamente   no   que   se   refere   a

servidores e 6rgaos do  Poder  Executivo" (RT 866/112).

"A  disciplina   iuridica   do  processo  de  elaborasao  dos  leis

tern  matriz   essencialmente   constitucional,   pois   residem,  no

texto  da  Constitui€ao  -  e  nele  somente  -,  os  principios  que

regem   o   procedimento   de   forma€ao   legislativa,   inclusive

aqueles  que  concernem  ao  exercieio  do  poder  de  iniciativa

dos leis. - A teoria  geral do processo legislativo, ao versar a

questao  da  iniciativa  vinculada  c]as  leis,  adverte  que  esta

somente     se     legitima     -     considerada     a     qualificas:ao

eminentemente  constitucional   do   poder   de   agir   em   sede

legislativa   -   se   houver,   no   texto   da   pr6pria   Constituicao,

dispositivo     que,     de     modo     expresso,     a     preveia.     Em

conseqij6ncia   desse  modelo  constitucional,  nenhuma   lei,  no

sistema   de   direito   positivo   vigente   no   Brasil,   disp6e   de

autoridade  suficiente  para  impor,  ao  Chefe  do  Executivo,  o

exerci'cio   compuls6rio   do   poder   de   iniciativa   legislativa"

(STF,   MS   22.690-CE,   Tribunal    Pleno,   Rel.   Min.   Celso   de

Mello,17-04-1997, v.u., DJ  07-12-2006, p.  36).

Como  desdobramento  particularizado  do  princfpio  da  separa€ao

dos  poderes  (art.  5°,  Constitui€6o  Estadual),  a  Constitui€ao  do  Estado  de  Sao

Paulo  preve  no  art.   24,  §  2°,  2,  iniciativa   legislativa  reservada   do  Chefe  do

Poder Executivo (aplicdvel na  6rbita  municipal  por obra de seu  art.  144).  N6o se

verifica   nesse   pr?ceito   reserva   de   iniciativa   legislativa   insfituida   de   maneira

expressa,  assim  como  no  art.  47  (aplicdvel  na  6rbita  municipal  por  obra  de  seu

art.144)   competencia   privativa   do   Chefe   do   Poder   Executivo.   0   dispositivo

consagra  a  atribui€do  de  governo  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  traEando  suas

competencias  pr6prias  de  administra€ao  e  gestao  que  comp6em  a  denominada



reserva   de   Administra€ao,   pois,   veiculam   mat6rias   de   sua   al€ad

imunes  a  interferencia  do  Poder  Legislativo.

19.                     Na  esp6cie, a  norma  local  imp6e obriga€ao a  particula

fiscaliza€ao  do  Poder  Executivo,  sem,  no  entanto,  conferir-lhe  nova  obriga€ao,

sen6o  requisitos  para  licenciamento  de  instala€ao  e  funcionamento  de  institui€6es

financeiras, o  que  desautoriza  argui€ao  de  ofensa  aos  arts.  5°,  24, §  2°,  2  e 47,

11  e  XIX,  ci,  da  Constitui€ao  Estadual.

20.                              Colhe-se  da  iurisprud6ncia  da  Suprema  Corte  que  a  mat6ria

respeitante    a    loteamento,    uso    e    ocupa€ao    do    solo    urbano,   zoneamento,

constru€6es e  edifica€6es 6  da  iniciativa  legislativa  concorrente:

"Recurso            extraordindrio.            A€ao            direta             de

inconstitucionalidade   contra   lei   municipal,   dispondo   sobre

mat6ria  tida  como  tema   contemplado  no  art.   30,  Vlll,  da

Constitui€6o   Federal,   da   competencia    dos   MunicJpios.   2.

Inexiste   norma   que   confira   a   Chefe   do   Poder   Executivo

municipal    a    exclusividade    de    iniciativa    relativamente    a

mat6ria   obieto  do  diploma   legal   impugnado.  Mat6ria   de

competencia  concorrente.  Inexist6ncia  de  invasao  da  esfera

de      atribui€6es      do      Executivo      municipal.      3.      Recurso

extraordindrio    nao    conhecido"    (STF,    RE    218.110-SP,    2a

Turma,  Rel.  Min.  N6ri  da  Silveira,  02-04-2002,  v.u.,  DJ   17-

05-2002, p. 73).

21. Tampouco  se  denota  viola€ao  ao  art.  25  da  Constitui€ao  Estadual

porque  a  lei  local  nao cria  encargo financeiro nova  ao  Poder  Executivo.

22. Opino pela  improcedencia  da  a€ao.

Sao  Paulo,11   de  agosto  de  2010.

S6rgio Turra Sobrane
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CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PUBIICADO  N0 DIARIO  0FICIAl

gpiRIEEL-EMJE5

LEI N° 4.786

E|SNpgEoSN°EBT¥s,A°BELGs£Z3EEjDTAE?EDEHBo¥EE[S:
SHOPPING     CENTERS     E     ESTABELECIMENTOS
SIMILARES  EM  FOENECEREM  AGUA  POTAVEL
FILTRADA GRATUITAMENTE A0 CONSUMIDOR E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  PRESIDENTE  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DA  SERRA,  ESTAD0  D0  ESPIRfTO
SANTO, no uso  de  suas  atribui96es  legais conferidas  no  §§  1° e 7° do  Art.145  da Lei  Organica
do Municipio da Serra, promulga a seguinte Lei :

D I C R E T A:
Art.  1°  Ficam  os  bares,  lanchonetes,  restaurantes,  hot6is,  shopping  centers  e  estabelecimentos
similares obrigados a fomecer, gratuitanente, agua potavel e filtrada para consurno imediato pelo
consumidor.

Paragrafo hnico. Ficam os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo a afixar cartazes
em local visivel com o conteildo desta lei.

Art. 2°.  As  infrap6es  pe[o descumprimento desta  lei  serao punidas com  as seguintes penalidades,
sempre imputadas ao estabelecimento  infrator:

I -Advert6ncia;

n -Multa administrativa no valor de 30 (trinta) VRTE (valor de referencia do tesouro estadual), e
60 (sessenta) VRTE em caso de reincidencia;

Ill -Suspens5o das atividades do estabe[ecimento em ate 30 (trinta) dias, cunulado com a multa;

IV -Cancelamento do alvara de  licenciamento das atividades do estabelecirnento, cumulado com
a multa.

Parigraro   dnico.   Sera   considerndo,   para   fins   de   notificapao,   tramitaEao   e   aplicag5o   das
penalidades  o  disposto no  C6digo  de  Postura§  -Lei  n°  1.522/1991  e  Piano  Diretor Municipal  -
PDM Lei na 3.820/2012.

Art.  3°  0  Poder  Pbblico  regulamentara  esta  lei  no  prazo  de  120  (cento  e  vinte)  dias  ap6s  sua

publica9ao.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica?ao.

Sala das Sess6es "Flodoaldo Bonges  Miguel", 21  de  maio de 2018.

PRESIDENTE

Pal6cio Judith I,eao Casteuo Ribeiro
Rua Major Pi§sarra, 245 -Centro -Serra -ES -CEP: 29.176rmo -TEL: (27) 325l€sOO


