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Como garantia da publicidade e transparência, fica instituído o
Programa Estadual de Transparência da Qualidade do Ensino
das Escolas Públicas da Rede Estadual do Estado do Ceará e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º - Esta Lei estabelece o Programa Estadual de Transparência da Qualidade do Ensino das Escolas
da Rede Estadual no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo Único. O Programa Estadual de Transparência da Qualidade do Ensino das Escolas da Rede
Estadual no âmbito do Estado do Ceará garantirá ampla transparência de todas as informações,
viabilizando o controle social e garantindo a ampla participação da sociedade civil na avaliação da
qualidade do ensino público estadual.

Art. 2º. Para os fins estabelecidos nesta Lei, serão divulgados os seguintes dados:

I – os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB - e dos demais índices
existentes;

II – a taxa de evasão escolar do ano anterior;

III – a taxa de repetência do ano anterior, quando for o caso;

IV – as matrículas do ano anterior e do ano em curso;

V – a média de alunos por turma;

VI – o número de professores necessários e em efetivo exercício em sala de aula e os respectivos
equipamentos de apoio pedagógico;

VII – o número de professores necessários por disciplina;

VIII – o número de professores em efetivo exercício em sala de aula por disciplina;
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IX – o número de funcionários necessários nas áreas administrativas e serviços gerais e os em
efetivo exercício;

X – a qualificação de cada professor, indicando seu grau de ensino e especializações, se houver.

XI – o quadro com os recursos financeiros repassados para a unidade de ensino pela União, pelo
Estado ou Municípios, especificando a sua destinação e aplicação;

XII – outros dados que o conselho escolar considerar relevantes para a transparência da gestão
escolar.

§1º. As informações que trata esta lei serão organizadas de forma a permitir a consulta por Unidade
Escolar, por município e por Coordenadoria de Ensino.

§2º. O acesso à informação será garantido em conformidade com o disposto nos artigos 3º, 4º e 7º da Lei
Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 3º. A divulgação das informações que trata esta lei será realizada pela Secretaria da Educação do
Estado (Seduc), por meio da Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação (Coave) e
divulgada por meio da plataforma virtual já existente que disponibiliza estatísticas da Educação Básica do
Estado do Ceará ou então por meio de plataforma e/ou sítio eletrônico equivalente.

Art. 4º. Toda unidade pública estadual de ensino manterá, em local de fácil acesso e visualização, os
dados constantes do art. 1º desta Lei.

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

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

 

JUSTIFICATIVA

 

                        A presente proposição tem por objetivo instituir o Programa Estadual de Transparência da
Qualidade do Ensino das Escolas Públicas da Rede Estadual do Estado do Ceará, como forma de garantir
a publicidade e transparência das instituições de ensino.

                        A publicidade é uma garantia constitucional instituída por meio do art. 37 da Constituição
Federal de 1988:

Art. 37.  direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, A administração pública dos
, do Distrito Federal e dos Municípios  de legalidade,Estados obedecerá aos princípios

impessoalidade, moralidade,  e eficiência e, também, ao seguinte: publicidade

[...]

                        Outra fonte normativa que garante o acesso a informação ao cidadão, foi instituída por
meio da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que veio a regulamentar o acesso a
informação, senão vejamos o que dispõe o seu art. 3º:

Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta 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 seguintes diretrizes:
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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.

                        Os princípios básicos da administração pública a que se refere o caput do supracitado
dispositivo é exatamente aqueles previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal que foram citados
anteriormente, e dentre eles, repousa também o princípio da publicidade.

                        Por outro lado, a proposta não determina que seja criado um site ou plataforma como o
objetivo de prestar as informações contidas no presente projeto de lei. Na verdade, o que se pretende é
apenas a divulgação das informações por meio de plataforma ou equivalente já existente.

                        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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PROJETO DE LEI Nº 00210/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: COMO GARANTIA DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA, FICA
INSTITUÍDO O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA DA
QUALIDADE DO ENSINO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL
DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

 

PREÂMBULO.

 

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 quanto à sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
regimentalidade, o Projeto de Lei cujo número, autoria e matéria constam em epígrafe.

 

DO PROJETO

 

                A presente propositura, em seus artigos, assim dispõe:

 

Art. 1º - Esta Lei estabelece o Programa Estadual de Transparência da
Qualidade do Ensino das Escolas da Rede Estadual no âmbito do Estado
do Ceará. Parágrafo Único. O Programa Estadual de Transparência da
Qualidade do Ensino das Escolas da Rede Estadual no âmbito do Estado
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do Ceará garantirá ampla transparência de todas as informações,
viabilizando o controle social e garantindo a ampla participação da
sociedade civil na avaliação da qualidade do ensino público estadual.

Art. 2º. Para os fins estabelecidos nesta Lei, serão divulgados os seguintes
dados:

I – os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
–IDEB - e dos demais índices existentes;

II – a taxa de evasão escolar do ano anterior;

III – a taxa de repetência do ano anterior, quando for o caso;

IV – as matrículas do ano anterior e do ano em curso;

V – a média de alunos por turma;

VI – o número de professores necessários e em efetivo exercício em sala
de aula e os respectivos equipamentos de apoio pedagógico;

 VII – o número de professores necessários por disciplina;

VIII – o número de professores em efetivo exercício em sala de aula por
disciplina;

IX – o número de funcionários necessários nas áreas administrativas e
serviços gerais e os em efetivo exercício;

X – a qualificação de cada professor, indicando seu grau de ensino e
especializações, se houver. XI – o quadro com os recursos financeiros
repassados para a unidade de ensino pela União, pelo Estado ou
Municípios, especificando a sua destinação e aplicação;

XII – outros dados que o conselho escolar considerar relevantes para a
transparência da gestão escolar.

§1º. As informações que trata esta lei serão organizadas de forma a
permitir a consulta por Unidade Escolar, por município e por
Coordenadoria de Ensino.

§2º. O acesso à informação será garantido em conformidade com o
disposto nos artigos 3º, 4º e 7º da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro
de 2011. Art.

3º. A divulgação das informações que trata esta lei será realizada pela
Secretaria da Educação do Estado (Seduc), por meio da Coordenadoria de
Avaliação e Acompanhamento da Educação (Coave) e divulgada por meio
da plataforma virtual já existente que disponibiliza estatísticas da
Educação Básica do Estado do Ceará ou então por meio de plataforma
e/ou sítio eletrônico equivalente.

Art. 4º. Toda unidade pública estadual de ensino manterá, em local de fácil
acesso e visualização, os dados constantes do art. 1º desta Lei.

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º. Ficam
revogadas as disposições em contrário.
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ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E DOUTRINÁRIOS INTRODUTÓRIOS

 

          Preliminarmente, importa destacar que a , em seu bojo, assim prescreve no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

 

         Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, :in verbis

 

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.

 

                Nesse sentido, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do
paralelismo das formas, estatui, em seu art. 14, incs. I e IV, ex vi legis:

 

Art. 14. 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 seguintes
princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...)

 IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;

 

                Por outro lado, na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União,
cabendo aos Estados, como se sabe, os poderes . É bem verdade que cabem aos Estadosremanescentes
não só as competências que não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União
e os Municípios (art. 23), assim como a competência concorrente, citada no art. 24, e a competência
exclusiva, referida no art. 25, parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Desta forma, tem-se que os
Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam
vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios constitucionais.
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           Finalizadas essas considerações iniciais sobre federação e competências legislativas, lembra-se,
com o devido respeito, que pretende-se mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das
pessoas políticas fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na
Constituição Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos
elementos da autonomia dos entes federativos.

 

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

                Como visto acima, 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 lhe sejam vedadas pela Constituição Federal.

                Destarte,  em relação ao tema objeto da presente proposição, a competência legislativa,
como se demonstrará adiante, é comum entre União, Estados e Distrito Federal.

A propositura versa sobre tema afeto à , e, nos termos do artigo adiante relacionado educação é
,competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente as matérias

consoante se constata abaixo:

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
:concorrentemente sobre

(...)

IX - , cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,educação
desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85,
de 2015)

 

                           A prescrição constitucional supra destacada encontra-se igualmente disposta na
, cujo art. 16 e inc. IX se transcreve à frente:Constituição do Estado do Ceará

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre:

(...)

IX – educação, cultura, ensino e desporto;

 

                Nessa perspectiva, salutar pôr em relevo, no que tange à reportada competência concorrente da
União, os Estados e Distrito Federal para legislar em torno da matéria supra ventilada, as disposições
adiante grafadas, extraídas, respectivamente, da Carta Magna da República (§§ 1º à 4º do art. 24)  e da
Carta Constitucional do Estado do Ceará (§§ 1º à 3º do art. 16):

Art. 24. (...)

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
.limitar-se-á a estabelecer normas gerais
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§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não
.exclui a competência suplementar dos Estados

§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 16. (...)

§ 1º. A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a
estabelecer normas gerais, e à sua falta, não ficará o Estado impedido

.de exercer atividade legislativa plena

§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não
.exclui a competência suplementar dos Estados

§ 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da Lei Estadual, no que lhe for contrário. (grifo inexistente no
original).

             Dito isto e observando as imposições constitucionais supra ressaltadas, concluímos que compete
à União, neste campo material, definir as diretrizes, enquanto aos Estados-membros compete à
suplementação das normas gerais de forma a contemplar às particularidades locais.

 

                Nesse sentido, Harrison Leite[1] leciona que:

 

Por força do § 3º do art. 24 da Constituição Federal de 1988, onde se lê que
“inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades”, isto é:
editam não somente normas especiais, mas também normas gerais, vez que
a União não as editou.

 

                Oportuno trazer à baila o ensinamento jurisprudencial que segue:

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DISTRITAL N. 3.694, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE
REGULAMENTA O § 1º DO ART. 235 DA LEI ORGÂNICA DO
DISTRITO FEDERAL QUANTO À OFERTA DE ENSINO DA LÍNGUA
ESPANHOLA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. 1. Competência concorrente entre a União, que define as
normas gerais e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as
especificidades, os modos e meios de cumprir o quanto estabelecido no art.
24, inc. IX, da Constituição da República, ou seja, para legislar sobre
educação. 2. O art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República enfatiza a
competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e
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bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de
competência dos Estados e do Distrito Federal. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente.

 

                Nesses casos, podemos concluir que a competência dos Estados-membros é plena.

 

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

 

A propositura em tela é um direito consagrado na Constituição Federal/88, dentre os Direitos
Fundamentais, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana no seu art. 1º, inciso III, :in verbis

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do distrito federal, constitui-se em Estado democrático de
direito e tem como fundamentos:

(...)

 

III – a dignidade da pessoa humana;

 

Ademais, também é resguardado pelos direitos sociais descritos no art. 6º, CF/88 a seguir:

 

Art. 6º São direitos sociais , a saúde, a alimentação, o trabalho, aa educação
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (grifo nosso)

 

Por outro lado, a matéria é, especificamente, abordada no art. 227, CF/88, :in verbis

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação , ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao, à educação
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (grifo nosso).

 

Entendemos que a matéria a que se refere o projeto de lei  é abrangida pelas Constituiçõessub examine
Federal e Estadual, e sem sombra de dúvida,   comoestá relacionada à proteção e a defesa educação,
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bem reza em sua ementa que dispõe sobre “Como garantia da publicidade e transparência, fica instituído
o Programa Estadual de Transparência da Qualidade do Ensino das Escolas Públicas da Rede Estadual do
Estado do Ceará e dá outras providências.”.

 

          Ademais, no mesmo sentido, a Carta Estadual do Ceará, especificamente, trata da educação no seu
art. 272, in litteris:

 

Art. 272. É dever da família, da sociedade e do Estado promover ações que visem
assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, , ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, aoà educação
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (grifo nosso).

 

O tema em análise também encontra esteio no acesso à informação, tratando-se assim de um direito
constitucionalmente protegido no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que
protege tanto o acesso às informações de interesse particular como as de interesse coletivo ou geral. 

 

Dessa maneira é que a  consagra o princípio da publicidade, Lex Fundamentalis in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,  epublicidade
eficiência e, também, ao seguinte: (...). (grifo nosso)

Hely Lopes Meirelles ensina que: “A publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público
e início de seus efeitos externos (...), como princípio da administração pública (CF, art. 37, caput),
abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de
propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos
concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os
despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e contratos com quaisquer
interessados, bem como comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos
competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por
qualquer interessado, e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para os fins

” (   28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 92-93).constitucionais In Direito Administrativo Brasileiro.

Nessa toada, convém aqui destacar o disposto no art. 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011 que “Regula o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de
5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências”, in

:verbis

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta 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
seguintes diretrizes:

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

Neste mesmo sentido dispõe o Art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n º 15.175/2012 que “Define
regras específicas para a implementação do disposto na lei federal nº. 12.527, de 18 de novembro de
2011, no âmbito da administração pública do Estado do Ceará, e dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I -  Informação de Interesse Público: toda aquela informação que não é de
caráter pessoal ou classificada como sigilosa;

II - Informação Sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado, podendo ser classificada em Reservada, Secreta e
Ultrassecreta:

a)  Informação Reservada: as que ficam sob sigilo durante o prazo de 5
(cinco) anos e no caso do Estado, as que puderem colocar em risco a
segurança dos Chefes de Poderes, inclusive Cortes de Contas e Ministério
Público;

b) Informação Secreta: as que ficam sob sigilo durante o prazo de 15 (cinco)
anos;

c) Informação Ultrassecreta: as que ficam sob sigilo durante o prazo de 25
(vinte e cinco) anos;

III -  Informação Pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada
ou identificável.

 

Isto, aliás, é bem visível em sua justificativa e, como vimos na legislação supracitada, a matéria
encontra-se prevista nas Constituições Federal e Estadual.

 

DA INICIATIVA DAS LEIS

                                                              

            A princípio, cumpre observar que a iniciativa de Leis encontra guarida no art. 61 da Constituição
Federal, assim como no art. 60, inc. I, da nossa Carta Magna Estadual, :in verbis

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:
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I-       aos Deputados Estaduais;

II-     Ao Governador do Estado.

 

            Por outro lado, acentua-se que a competência ora exposta é remanescente ou residual, ou seja,
remanesce aos Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas
taxativamente citadas nos demais incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o
inciso II, e § 2º, e alíneas, do supracitado artigo da Carta Magna Estadual.

 

                A Constituição Federal previu matérias cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao
Chefe do Poder Executivo. A Constituição Estadual, por simetria, reproduziu esse regramento, de modo
que a eventual ofensa a este princípio pelo Poder Legislativo inquina o ato normativo de nulidade, por
vício de inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de competência
exclusiva do Poder Executivo.

 

                Feitos estes aportes, tem-se que o projeto em questão, não fere a competência indicada ao
Governador do Estado, no que se refere à iniciativa do processo legislativo sobre as matérias
relacionadas no artigo 60, II, § 2º e suas alíneas da Carta Magna Estadual, hava vista que não

.aborda assunto que envolve organização, funcionamento e atribuições da Administração Pública
Vejamos:

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, 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

d) concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e
contribuições;

e) matéria orçamentária. (grifo inexistente no original)
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         De igual modo, não há coincidência com as matérias relacionadas à competência privativa do Chefe
do Executivo, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos III e VI, da Constituição Estadual, in

:verbis

Art.88. :Compete privativamente ao Governador do Estado

II –  e dos Comandantesexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da

;administração estadual

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
;Constituição

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo
. (grifo inexistente noe da administração estadual, na forma da lei

original)              

  

Importa destacar que pela leitura do Art. 3.º   do projeto em comento ao dispor que “A divulgação das
informações que trata esta lei será realizada pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc), por meio da
Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação (Coave) e divulgada por meio da
plataforma virtual já existente que disponibiliza estatísticas da Educação Básica do Estado do Ceará ou
então por meio de plataforma e/ou sítio eletrônico equivalente”,   não usurpa a iniciativa descrita nos
dispositivos acima destacados, posto que já estão determinadas   no artigo 20 da, LEI N.º 16.710, DE
21.12.18 (Republicado no D.O. de 27.12.18), que DISPÕE SOBRE O MODELO DE GESTÃO DO
PODER EXECUTIVO, ALTERA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.

             Observa-se o explícito acima, quando o referido artigo atribue a Secretaria de Educação   as
competências dentre outras para: Art. 20 – (...) IV -   assegurar o fortalecimento da política de gestão
democrática, na rede pública de ensino do Estado; V -  promover o desenvolvimento de pessoas para o
sistema de ensino, garantindo qualidade na formação e valorização profissional; VI -  estimular o diálogo
com a sociedade civil e outras instâncias governamentais como instrumento de controle social e de
integração das políticas educacionais; VII -  assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede Pública
Estadual de acordo com padrões básicos de qualidade;

O  caso concreto encontra respaldo no entendimento assentado pelo Egrégio Superior Tribunal Federal e
empossado na decisão do RE nº 591209/DF, julgado em 03/06/2014, transcreve-se trecho do voto
proferido pela relatora, Min. Carmen Lúcia Antunes Rocha, in verbis:

 

DECISÃO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N.
  3.585/2005. OBRIGATORIEDADE DE EQUIPAR   LOCAIS PÚBLICOS COM

  DESFIBRILADORES CARDÍACOS SEMIAUTOMÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
  REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SOBRE EXISTÊNCIA DE

 DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
 DISTRITO FEDERAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [...]

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 3.585, DE 12
DE ABRIL DE 2005. INICIATIVA PARLAMENTAR. DISPOSIÇÃO SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE EQUIPAR COM DESFIBRILADORES CARDÍACOS
SEMI-AUTOMÁTICOS LOCAIS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO RESTA EVIDENCIADA A
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INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL Nº 3.585 PORQUE A
NORMA IMPUGNADA APENAS DISPÔS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
EQUIPAR COM DESFIBRILADORES CARDÍACOS SEMI-AUTOMÁTICOS
EXTERNOS ALGUNS LOCAIS PÚBLICOS, INSERINDO SUAS DISPOSIÇÕES NAS

 DE SAÚDE E ÀDIRETRIZES INCUMBIDAS À SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO
FEDERAL. TAL MATÉRIA ESTÁ INCLUÍDA DENTRO DA COMPETÊNCIA
GENÉRICA ESPECIFICADA NO ARTIGO 71 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO

 CABENDO A QUALQUER MEMBRO OU COMISSÃO DA CÂMARAFEDERAL,
LEGISLATIVA, OU MESMO AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, A
EDIÇÃO DE LEI DESTA NATUREZA, SEM HAVER AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES” (fl. 98). (grifo nosso)

2. O Recorrente alega que o Tribunal  teria contrariado os arts. 61, § 1º, inc. II,a quo
alínea  165, inc. III, da Constituição da República.e,

Argumenta que “o TJDFT julgou improcedente a ADI sob o argumento de não existir
inovação em sede de atribuições da Secretaria de Saúde, porque já é ínsita à sua

 (grifos nossos).existência fiscalizar ações de saúde”.

Assevera que “a lei distrital determina que a Secretaria de Saúde fiscalize a existência
de desfibriladores em hotéis, lojas de departamento, universidades, centros de ensino,
etc. Ao que consta, ordinariamente a Secretaria de Saúde não fiscaliza esses
estabelecimentos. (…) Ampliar o rol de fatos passíveis de fiscalização é o mesmo que

 (fls. 121-122, grifos nopromover alteração, dando-se mais atribuição ao órgão”
original).

[...]

Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “julgar procedente a ação
 (fl. 124).direta de inconstitucionalidade”

3. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 158-167).

Examinados os elementos havidos nos autos, .DECIDO

4.  (grifo nosso)Razão jurídica não assiste ao Recorrente.

5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator asseverou: 
 “Segundo o requerente, a norma em comento violaria artigos 71, §1º, inciso IV e 100,

incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, porque, ao tratar da
obrigatoriedade de equipar com desfibriladores cardíacos semi-automáticos externos
alguns locais públicos, interferiu na organização e no funcionamento da
Administração Pública, na medida em que criou outras atribuições à Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Fiscalização de

 conforme assinala o art. 4º da lei em comento.Atividades Urbanas do Distrito Federal,
(grifos no original).

Eis o teor dos referidos dispositivos que em tese restariam violados:

 “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou comissão da Câmara Legislativa, ao Governador do Distrito Federal e, nos termos
do art. 84, IV, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, assim como aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.
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§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis
que disponham sobre:

(...)

IV - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação,
fusão e atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da administração
pública;”

Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:

VI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

X – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito
Federal, na forma desta Lei Orgânica;”

Ocorre que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a Secretaria de
Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal já têm a atribuição
que a lei impugnada designa, segundo consta dos seus Regimentos Internos, in
verbis: (grifo nosso)

“Art. 1.° À Secretaria de Estado de Saúde - SES, órgão de administração superior do
Grupo de Bem Estar Social, subordinada ao Governo do Distrito Federal, compete
basicamente:

I - formular a política de saúde do Distrito Federal;

II- planejar, organizar e coordenar a execução, a fiscalização e a avaliação das
atividades de promoção, proteção e recuperação da Saúde;

III - equipar e operar suas unidades executivas;

IV - fiscalizar os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde e correlatos;

V - fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos e controlar a produção e a
comercialização de drogas e de medicamentos;

VI - fiscalizar a manipulação e a comercialização de gêneros alimentícios; (grifo
nosso)

VII - realizar estudos no campo da saúde, englobando a pesquisa básica, clínica e
epidemiológica;

VIII - sugerir a criação e/ou dar parecer quanto à instalação de instituição de ensino
superior e técnico específico para saúde pública do Distrito Federal.” (grifos nossos)

“Art. 2º - Compete à Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas:

I – implementar e coordenar a implantação, bem como, administrar a arrecadação das
taxas oriundas do exercício do poder de polícia administrativa exercido pelos
integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal;

II – supervisionar, planejar e coordenar as ações de fiscalização desenvolvidas pelos
integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal;

III - promover a distribuição e o remanejamento dos integrantes da Carreira de
Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal;
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IV - definir as regras e critérios gerais da programação fiscal decorrente das
atribuições da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal;

V - definir as políticas de Fiscalização;

VI – definir, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, as
metas de arrecadação das taxas oriundas das ações da Fiscalização de Atividades
Urbanas;

VII - apurar e controlar a arrecadação das taxas provenientes das atividades da
Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal;

VIII - conceder e controlar o parcelamento, o reparcelamento e/ou cancelamento dos
processos não ajuizados de natureza tributária e não tributária no âmbito de sua
competência.”

Vê-se, assim, que já há uma determinação no Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal lhe outorgando a competência para fiscalizar

 as atividades de proteção da Saúde (inciso II do art. 1º da Portaria 40/2001).
 Portanto, quando a Lei Impugnada atribui a tal Secretaria fiscalizar a obrigatoriedade

  de equipar com desfibriladores cardíacos semi-automáticos externos determinado
locais não inova nas atribuições daquele órgão, tão-pouco geradespesas não previstas
na lei orçamentária.

Do mesmo modo, quanto à Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas do
Distrito Federal que já tem determinado em seu art. 2º, I do Decreto n. 23.693/03 a
competência para administrar a arrecadação das penalidades oriundas do exercício
do poder de polícia administrativa. Portanto, a lei impugnada ao determinar a este
órgão a fiscalização dos atos decorrentes da lei, com a imposição inclusive de
penalidades, apenas dá cumprimento a uma competência que já lhe incumbia.

Volto a destacar que a norma, tal como colocada, não inova as atribuições nem a
organização interna da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Fiscalização
de Atividades Urbanas do Distrito Federal, tampouco de qualquer dos órgãos e entes
públicos, o que transmudaria a iniciativa de lei privativamente ao Chefe do Poder
Executivo. (grifos no original)

Ao contrário, as disposições inserem-se nas diretrizes incumbidas a estes órgãos,
quanto à atualização da relação de equipamentos obrigatórios dos estabelecimentos,
com vistas a uma prestação mais completa e eficaz de primeiros socorros em situações
emergenciais.

Portanto, é exatamente sobre este rol das atribuições originária das Secretarias, que a
lei impugnada dispôs. (grifos no original)

Em assim sendo, tal matéria está incluída dentro da competência genérica especificada
no artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo a qualquer membro ou
comissão da Câmara Legislativa, ou mesmo ao Governador do Distrito Federal, a
edição de lei desta natureza, sem haver afronta ao Princípio da Separação dos
Poderes, como quer fazer crer o Requerente.

Também há que se ressaltar que a iniciativa parlamentar tem ainda amparo nos
artigos 3º e 16 da Lei Orgânica do Distrito Federal; destaco: (grifos no original)

[...]
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Ante a inexistência de inconstitucionalidade formal subjetiva, não há falar em
violação ao artigo 71, § 1º, IV e art. 100, VI e X, da LODF, nem ao princípio da
separação dos poderes (artigo 53, caput, da LODF). (grifo nosso)

Por fim, destaco entendimento desta Corte em julgamento similar:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - SUSPENSÃO LIMINAR - LEI DISTRITAL Nº
2740/2001 - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 71, § 1º, INCISO IV, DA LEI
ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS
BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR À
UNANIMIDADE. I - A LEI DISTRITAL Nº 2740/2001, AO TORNAR OBRIGATÓRIA A
INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS COM DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO PELOS
PRÓPRIOS PEDESTRES, NAS FAIXAS DESTINADAS À TRAVESSIA DESTES EM
DETERMINADAS VIAS PAVIMENTADAS DE TRÁFEGO AUTOMOTIVO DO
TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL, NÃO PROMOVEU QUALQUER
ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS
INCUMBIDOS DA POLÍTICA DE TRÂNSITO, DEFININDO-LHES NOVAS
ATRIBUIÇÕES OU MODIFICANDO A SUA ESTRUTURA INTERNA DE

 NÃO HOUVE, TAMBÉM, AUMENTO OU IMPOSIÇÃO DEPESSOAL.
RESPONSABILIDADE DIVERSA DA JÁ PREVISTA LEGALMENTE PARA TAIS
ÓRGÃOS, POIS, CONFORME O ART. 71 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO,
"O ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA MANTERÁ,
OBRIGATORIAMENTE, AS FAIXAS E PASSAGENS DE PEDESTRES EM BOAS
CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE, HIGIENE, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO".(grifo
nosso)

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. É como voto”.

  Consoante orientação assentada da Suprema Corte com respaldo em toda a supracitada explanação da
relatora Ministra Carmen Lúcia, vislumbra-se no estudo dos dispositivos acima supramencionados, não
haver uma usurpação de competência e imposição de novas atribuições à Secretaria do Meio

  uma vez que, já constam na competência da respectiva secretaria, a outorga para Ambiente, fiscalizar as
, conforme acima explanado.atividades de proteção ao meio ambiente

  Assim, conforme o voto da Min. Carmen Lúcia, “a imposição inclusive de penalidades, apenas dá
cumprimento a uma competência que já lhe incumbia”.

 

Esclarece ainda, a ilustre relatora: “Volto a destacar que a norma, tal como colocada, não inova as
atribuições nem a organização interna da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de
Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, tampouco de qualquer dos órgãos e entes
públicos, o que transmudaria a iniciativa de lei privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.

Desse modo, não se constata uma violação à competência do Chefe do Poder Executivo, uma vez que não
há imposição de atribuições às devidas Secretarias, não ferindo as normas do art. 60, § 2º  e suas alíneas e,
do art. 88, incisos II, III e VI, da Constituição Estadual/89, estando alinhado com o art. 60§ 3º, todos da
Carta Magna Estadual.  
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   Diante do exposto, concluímos que o presente projeto de lei se encontra em sintonia com os ditames
constitucionais, não havendo óbice, portanto, para que caiba ao Ilustre Parlamentar a iniciativa
legislativa sobre a matéria em questão.

 

DA CONCLUSÃO

 

            Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos PARECER FAVORÁVEL
à regular tramitação do Projeto de Lei nº 210/2020.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

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

 

[1] Leite, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 6ª ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM,
2017.  P. 64.

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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