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PARECER N°4111  
Proc. n°12167/2011 
PELOM n° 07/11 
Vereadora Dulce Rita 
(ref.: Lei Orgânica) 

Altera o art. 62 da Lei Orgânica do 
Município. 

Pretende a Ilustre Vereadora Dulce Rita com a proposta em epígrafe alterar 
a redação do inciso III do art. 62 da Lei Orgânica do Município, com a finalidade de 
dispor que os projetos de iniciativa popular para modificação da Lei Orgânica do 
Município poderão ser propostos por no mínimo cinco por cento do eleitorado do 
Município. 

A redação atual do dispositivo a ser alterado dispõe sobre o número mínimo 
de assinaturas como sendo de no mínimo um por cento do eleitorado. Contudo, tal 
disposição está em confronto com o disposto no art. 29, XIII da Constituição Federal. 

A medida proposta pela Vereadora autora da proposta sana tal 
impropriedade. De outro lado, é necessário frisar que persistirá a impropriedade relativa 
às demais normas de iniciativa popular previstas no art. 64 da Lei Orgânica o qual 
também deveria ser alterado. 

A matéria já foi objeto de proposta, a qual não foi aprovada, conforme se 
verifica do processo n°. 648/06 (cópia do parecer em anexo), aplicando-se o mesmo 
entendimento. 

Observa-se que as propostas de emendas à Lei Orgânica de iniciativa 
parlamentar exigem a subscrição de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara 
Municipal, requisito não cumprido, até o momento, pela presente Propositura. 

Desta forma, sanadas as observações acima realizadas, a Propositura 
estará, sob o ponto de vista jurídico, em condições de ser apreciada pelos Senhores 
Vereadores. 

É o parecer, sub censura do E. Plenário. 

ão José dos Campos, 03 de agosto de 2011. 

Carlos Xavier de Oliveira Á nior 
Assessor Jurídico 

Sérgio Ricardo Sant'Ana 
Assessor JUrídico 
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PARECER N° 648/06 
Proc. n° 10937/05 
PELOM n° 09105 
Ver, Lino Bispo 
(ref.: Lei Orgânica) 

Altera a Lei Orgânica do Município. 

Pretende o Ilustre Vereador Uno Bispo alterar a cabeça do Art. 64 da Lei Orgânica 
Municipal, no sentido de modificar o número mínimo de assinaturas necessário à apresentação de 
projeto de lei de iniciativa popular, de 1% para 5% do eleitorado local. 

A Propositura apenas adequa a Lei Orgânica Municipal ao disposto no Art. 29, XIII, da 
Constituição Federal — C.F., corrigindo sua imperfeição formal original, visto que, pela hierarquia 
das leis, sempre prevaleceu o disposto na Carta Magna. 

Observe-se, por oportuno, que a Lei Orgânica Municipal prevê no seu Art. 62, III, a 
necessidade de subscrição de um por cento do eleitorado nas propostas de sua alteração, tal qual 
aquele requisito pertinente às leis municipais que ora se altera. 

Pertinente, portanto, abordarmos aqui este tema, dado o seu caráter polêmico. 

Quanto ao tema, temos as seguintes disposições legais: C.F., Art. 60 — não autoriza 
proposta de emenda constitucional federal por iniciativa popular; C.F., Art.61,§2° - permite a 
proposta de leis federais por iniciativa popular subscrição por 1% do eleitorado nacional; C.E. São 
Paulo, Art. 22, IV — permite a proposta de emenda constitucional estadual: subscrição por 1% do 
eleitorado estadual; C.E. São Paulo, Art. 22, §3°,1 — permite a proposta de leis estaduais por 
iniciativa popular: subscrição de 0,5% do eleitorado estadual. 

Não é o caso de aqui nos aprofundarmos sobre o tema, mesmo porque é de caráter 
acadêmico, mas, a rigor, nos estados federativos têm-se apenas uma constituição, que é a 
federal, e nos estados membros e nos municípios, embora denominada de constituição no 
primeiro e de lei orgânica no segundo, na verdade temos "leis especiais", posto submissas à 
constituição federal, porém submetendo a si as leis relativas às suas jurisdições. 

Desta forma, e é o que nos interessa por agora, a natureza jurídica das leis orgânicas 
municipais é de "leis especiais", e, se assim são, a elas aplica-se a regra geral prevista no Art.29, 
XIII da Constituição Federal, que, não distinguindo entre as suas espécies, determina que a 
iniciativa popular de lei, no âmbito municipal, dependerá da manifestação de pelo menos 5% do 
eleitorado municipal. 

Ressalte-se que a Constituição Federal prevê a necessidade da manifestação de "pelo 
menos" 5% do eleitorado municipal para proposta de lei, nada impedindo os municípios de fixarem 
porcentual maior para alteração de suas leis orgânicas. O que não se apresenta possível é a 
situação atual reinante em nosso Município, cuja Lei Orgânica permite a sua alteração através de 
proposta de 1% do eleitorado municipal. 
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A pertinência de tais observações é dada ao caráter da presente Propositura, que visa 

adequar a legislação local aos ditames constitucionais federais, e em assim sendo, por economia 
processual, seria proveitoso que a presente proposta também abordasse o disposto no Art. 62, III 
da Lei Orgânica Municipal, adequando o requisito para proposta de emenda à Lei Orgânica de 
iniciativa popular para a subscrição, pelo menos, de 5% do eleitorado municipal, sendo plausível, 
dado o seu caráter de "lei especial", que esse percentual fosse superior ao previsto para as 
demais leis municipais. 

Por fim, observamos que as propoátas de emendas à Lei Orgânica de iniciativa 
parlamentar exigem a subscrição de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara Municipal, requisito 
não cumprido, até o momento, pela presente Propositura, mas que poderá sê-lo até o momento 
da sua votação. 

Concluindo, sanado o impedimento legal exposto no parágrafo anterior deste Parecer, 
a Propositura estará, sob o ponto de vista jurídico, em condições de ser apreciada pelos senhores 
vereadores. 

É o parecer, sub censura do E. Plenário. 

São José dos Campos, 30 de fevereiro de 2006. 

Sérgio Ricardo Sant'Ana Carlos Xavier de Oliveira Júnior Rudynen Bonel Pedra 
Assessor Jurídico 	Assessor Jurídico 	 Assessor Jurídico 



Processo n.° 010937/2005 
Projeto de Pelom n.° 009/2005 
Autoria: Lino Bispo 
PROJETO 

I
aCÀMARA MUNICIPAL S.J.C. 
R.&  Dl i.9  

Altera a Lei Orgânica do Município. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A 
SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA: 

Art. 1°. O caput do artigo 64 da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Artigo 64. A apresentação de projeto de lei dar-se-á por iniciativa dos 
Vereadores, do Prefeito Municipal ou por iniciativa popular, através de manifestação pública de 
abaixo-assinado, subscrito de pelo menos, cinco por cento do eleitorado do Município e demais 
formas previstas em lei". 

Art. 2°. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Plenário "Mário Scholz", 


