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PROJETO DE LEI N. Q 2 O 8 /2 O 2 2

Dispõe sobre a implantação de equipamentos
semafóricos com funcionamento à base de
energia solar, no município de Fortaleza.

A Câmara Municipal de Fortaleza aprova:

Art. lg - Os novos equipamentos semafóricos implantados no Município de Fortaleza
deverão utilizar, preferencialmente, energia solar para o seu funcionamento.

Parágrafo único: os equipamentos de que trata o caput deverão ser dotados de células
fotovoltaicas para conversão de energia solar em energia elétrica, que será armazenada
em baterias próprias para essa finalidade.

Art. 2° - A utilização de energia solar para o funcionamento dos equipamentos
semafóricos dependerá de comprovação da existência de condições técnicas e de
viabilidade económica para a sua instalação no âmbito do Município.

Art. 39 - O Poder Executivo promoverá a substituição progressiva dos equipamentos, nos
termos desta Lei.

Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificativa

Os semáforos cie Fortaleza, poderão funcionar por meio da energia solar. O

presente projeto autoriza a Prefeitura a implantar na rede semafórica o sistema de

fornecimento de energia elétrica gerada a partir dos raios solares.

O objetivo dessa lei é valorizar as fontes de produção de "energia limpa", além de

gerar economia aos cofres públicos do município e aos contribuintes. A energia solar

fotovoltaica é uma energia de fonte renovável e constante, não traz danos ao meio

ambiente pois não depende de uma grande área de instalação, seus resíduos são

eliminados para que evitem a poluição ambiental, evitando também o desmatamento e

outros impactos negativos.

Do ponto de vista constitucional da matéria, o enunciado do Tema 917 da Suprema

Corte, segundo o qual "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei

que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou atribuição

de seus órgãos e nem do regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, par. 1 ,̂ II, 'a',

'c, e V, da Constituição Federal/'

Depois, como já se decidiu no âmbito da Suprema Corte, "a iniciativa reservada,

por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação

arnpliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do

processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e

inequívoca" (Adin n. 724/RS, rei. Min. Celso de Mello, publicado em DJU 27.04.2001).

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAL1DADE Lei n9 5.365, de 27 de agosto de 2018, sobre a

implantação de equipamentos semafóricos com funcionamento à base de energia solar no
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âmbito do Município e dando outras providências. Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa

legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Organização

administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio

constitucional da 'reserva de administração1 e separação dos poderes. Afronta a preceitos

constitucionais (arts. 5S; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual) . Inconstitucionalidade

do parágrafo único do art. 2^ e do art. 3^ da Lei Municipal n^ 5.365/18 . Fonte de custeio.

Ausência de indicação ou indicação genérica não torna a norma inconstitucional, podendo

resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício . Precedentes do C. Órgão

Especial, bem como do Pretório Excelso. Ação procedente, em parte." (ADI n.

2.100.002-80.2019.8.26.0000, rei. Dês. Evaristo dos Santos, j. 07.08.2019)

Na certeza de contarmos com a vossa elevada compreensão para o deferimento

deste pleito, colocamo-nos à disposição de V.Exa. para o que se fizer necessário, ao passo

em que servimo-nos do ensejo para expressarmos protestos de elevado apreço e distinta

consideração.
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