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Tenho	 curarOrecebimento
•--do-ofício no. DT.7/Leg.3/3 0246/94, com o qual Vossa
Excelência encaminhou à sanção cópia autêntica da lei
decretada por essa Egrégia Câmara, em sessão de 15 de
junho do corrente ano, relativa ao Projeto de Lei no.
891/93.

Nos termos do artigo 42, @ 1o., da
Lei Orgânica do Município de São Paulo, impõe-se veto
total ao texto aprovado, por inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse público.

A propositura, de autoria de um dos
ilustres membros dessa Nobre Edilidade, Vereador
ítalo Cardoso, "dispõe sobre o armazenamento de
botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP)".

Em que pesem os propósitos meritórios
que nortearam seu autor, o projeto em apreço não pode
prosperar.

/-)

O artigo lo. do projeto dispõe:
"Art. lo. - O armazenamento dé
botijões de gás liquefeito de
petróleo (GLP) no Município de São
Paulo fica submetido às regras
estabelecidas nesta lei e em suas
regulamentações,	 sem prejuízo do
disposto em outras legislações."
Nos artigos subsequentes, transcreve

textos de resoluções do extinto Conselho Nacional de
Petróleo - CNP.

A matéria versada na propositura
" insere-se no campo de competência de outra esfera de•.,

Ipoder, no caso, o federal. Tanto é assim que as-ynormas disiciplinadoras do assunto foram expedidas
.,? por ór gão federal - o CNP.

Destarte o projeto de lei, ao
legislar sobre matéria de competência da União,

/// invadiu o campo de atuação legislativa desta, o que o
macula com o vício de inconstitucionalidade.

Por outro lado, a inclusão, no texto
legal, de documentos técnicos, sempre sujeitos a
alterações e complementações não se coaduna com as
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características de abstração e genera1 tan&—TE—r6i. O
processo legislativo, pela sua própria natureza,
poderá vir a dificultar as alterações e adaptações
que se fizerem necessárias.

Por outro lado, o artigo 15 prevê as
penalidades de advertência, multa, suspensão
temporária de autorização de funcionamento, deixando
de especificar quando uma ou outra penalidade será
aplicada e, inclusive, qual o montante da multa, o
que, certamente, não poderá ficar a cargo do poder
discricionário da Administração.

Por todo o exposto, afigura-se inócuo
o texto aprovado.

Assim, vejo-me na contingência de não
acolher o projeto aprovado, apondo-lhe o presente
veto total.

Com estas considerações, restituo a
cópia autêntica de início referida e devolvo o
assunto ao conhecimento e deliberação dessa Colenda
Casa de Leis.

Na oportunidade, reitero a Vossa
Excelência os protestos de minhajallk consideração.

A Sua Excelência o Senhor Doutor Miguel Colasuonno
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São
Paulo

VLSS/mag.
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'RELATÓRIO!
PARECER CONJUNTO N.	 /94 DAS COMISSEiES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA; POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E
MEIO AMBIENTE; ATIVIDADE ECONCSMICA, E DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O VETO APOSTO PELO SENHOR PREFEITO AO
PROJETO DE LEI NR 891/93.

Encaminhe- se relatório

Ein;0,7	 9(t

Projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador " alo
Cardoso, visa dispor sobre o armazenamento de botij -es de
.Gás Liquefeito de Petráleo 	 GPL.

A Douta Comiss"ão de Constituiç"ão é Justiça,
examinando a proposiç'ão', externou parecer pela -Legalidade,
em 21 de fevereiro do corrente ano.

A Colenda Comisso de Política Urbana,
Metropolitana e Meio Ambiente opinou favoravelmente ao
projeto, em 9 de março passado.

A seguir a Ilustre Comisso de Atividade Econamica
exarou parecer favorável à propositura.

Finalmente, a Ilustrada Comisso de Finanças e
Orçamento - 'nada opas ao projeto, quanto ao aspecto
estritamente financeiro.

Aprovado em segunda discusso e vota4o na Sess"ão
Extraordinária realizada em 15 de junho do corrente, foi o
projeto levado à sanço do Executivo, que entendeu vetá-lo
integralmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao
interesse páblico.

Alega o Chefe do Executivo, em síntese, que a
matéria versada na propositura insere-se no campo de
competência federal, pois o projeto reproduz textos de
resolu4es do Conselho Nacional de Petraleo.

Além disso, o Sr. Prefeito alega que o prjeto no
determina quando se aplicaro as penalidades de advertência,
multa e suspenso de funcionamento, nem o montante da multa
adminstrativa a ser imposta.

Por derradeiro, argumenta o Sr. Prefeito que a
inclusa] de normas técnicas no texto da lei se coaduna
com os princípios da abstraç"ão e generalidade das normas
legais, e poderá dificultar as alteraçes que se fizerem
necessárias.



Diante de todo o exposto, somos
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Mo se sustentam as razi5es	 opostas pelo Sr.
Prefeito ao projeto.

Com efeito, a matéria objeto da propositura no
disp2e sobre jazidas, minas, recursos minerais ou energia,
matérias que a Constitui4o Federal, em seu artigo 227
incisos IV e XII, reservou privativamente à competência
legislativa - da Uni2io.

Ora, o fato de o extinto Conselho Nacional de
Petráleo - CNP haver editado normas sobre o assunto nada
quer dizer, .pois tal fato n2io impede o Município de exercer
competência que lhe é prápria, com fundamento no seu
interesse local de dispor sobre matérias que digam respeito
a atividades perigosas exercidas em seu territário. Ninguém
poderá negar o lídimo interesse municipal em regulamentar
tais atividades, tendo em vista o bem da comunidade local,
sua qualidade de vida, segurança e salubridade. Em verdade,
o projeto ampara-se no inegável poder de polícia municipal
sobre a matéria.

Dessa forma, discordamos do Executivo quando
sustenta a invaliao, pelo projeto, de campo de • competência
federal, pois o texto aprovado no se refere a jazidas ou
outros recursos naturais em sentido amplo, mas t2(o somente
às condiçies de armazenagem de botij;es 0.L.P no territário
municipal, regulando matéria que se encontra na incidência
do poder de polícia administrativa municipal, e com fulcro
no art. 160, incisos I., II, III e IV, da Lei Orgânica do
Município.• Veja-se, ainda, que vigora no Município de S"ão
Paulo o Decreto nfl 24-714/07, que dispe sobre sistema de
fiscaliza4o e utilizaç'ão de gás combustível nos edifícios.
Ora, a existência de um ato normativo do Executivo corrobora
o entendimento aqui esposado de que o Município	 tem
competência na matéria, sempre	 que diga respeito	 ao
interesse local.
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Comiss7o de AVividade Ec4nâmica,

Quanto aos aspectos atinentes 'a Comisso de
Finanças e Orçamento, tendo em vista que as despesas
decorrentes da implementa4o da propositura, referentes ao
exercício do poder de polícia, seriam suportadas 	 por
dota4es orçamentárias práprias, nada há opor ao projeto.




