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O projeto de emenda à lei orgânica em epígrafe, de autoria do N. Vereador 

Dilermando Dié, “Altera o disposto no art. 101, da Lei Orgânica Municipal.”, passando a ter a 

seguinte redação: 

Art. 101. Os Secretários Municipais serão indicados pelo Prefeito entre 

brasileiros residentes e com domicílio eleitoral, de no mínimo dois anos, 

neste Município, estando no exercício dos direitos políticos. 

 

O projeto possui uma emenda, suprimindo o parágrafo único da referida propositura. 

Com efeito, o projeto de emenda à lei orgânica municipal viola a constituição federal, 

não somente quanto à independência dos poderes, tendo em vista tratar-se em ingerência acerca 

de quem o Prefeito Municipal poderia, livremente nomear e exonerar, como também possui vício 

de iniciativa, visto que se trata de medida que interfere diretamente na organização 

administrativa, matéria cuja iniciativa é privativa do prefeito municipal, nos termos do artigo 65, 

IV, da Lei Orgânica Municipal. 

Convocado a se debruçar sobre a matéria, o Tribunal de Justiça de São Paulo se 

posiciona, de forma unânime, no sentido de que referidos projetos violam diretamente a 

constituição, verbis: 

Direta de inconstitucionalidade Emenda nº 17 à Lei Orgânica do 

Município de Santa Bárbara D'Oeste Norma a estabelecer que os cargos 

de Secretário Municipal e Superintendente do DAE Departamento de 

Água e Esgoto, ambos de provimento em comissão, de livre nomeação e 

exoneração do Chefe do Poder Executivo, deverão ser preenchidos por 

pessoas que mantenham, durante o período da nomeação, residência no 

Município Matéria que é de iniciativa exclusiva do Prefeito Art. 24, § 2º, 

nº 4, c.c. art. 111 e 144, todos da Constituição Estadual Afronta ao 

princípio da separação dos poderes Art. 5º, da Constituição Estadual 

Inconstitucionalidade da norma declarada Ação procedente.” (grifei 
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ADIn nº 0.153.005-62.2011.8.26.0000 v.u. j. de 01.02.12 Rel. Des. 

ELLIOT AKEL ). 

 

 “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 85 da Lei Orgânica do 

Município de Casa Branca. Norma, de autoria parlamentar, que impõe 

ao Prefeito a obrigação de escolher seus auxiliares dentre pessoas 

residentes naquele Município . Vício de iniciativa. Reconhecimento. 

Violação dos artigos 5º, 24, § 2º, item '1' e 144 da Constituição Paulista. 

Ocorrência, também, de vício  material. Restrição territorial que implica 

em violação ao princípio da isonomia (com relação aos servidores em 

geral) e na afronta da garantia da 'livre nomeação e exoneração' 

estabelecida no art. 115, inciso II, da Constituição Estadual, em relação 

aos auxiliares diretos, definidos no art. 84 da mencionada lei (Secretários 

Municipais, Chefe de Gabinete, Procuradores, Diretores de Divisão, 

Subprefeitos ou Administradores Distritais). Inconstitucionalidade 

reconhecida. Ação procedente.” (ADIn nº 0.171.912-51.2012.8.26.0000 

v.u. j. de 23.01.13 Rel. Des. ANTONIO LUIZ PIRES NETO ). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Guarujá. Lei nº 4.087, 

de 24.03.14, alterando a Lei nº 3.874, de 13.05.11, dispondo sobre a 

nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder 

Executivo. Ato normativo, de autoria parlamentar, impondo ao Prefeito a 

obrigação de escolher seus auxiliares diretos Secretários Municipais 

dentre pessoas residentes naquele Município. Inconstitucionalidade por 

vício de iniciativa na espécie ingerência na organização administrativa. 

Ocorrência de afronta à separação dos Poderes, à isonomia e à garantia 

da livre nomeação e exoneração. Precedentes. Violação aos arts. 5º, 24, § 

2º, 111, 115, II e 144, todos da Constituição Estadual. Procedente a ação. 

(TJ-SP   , Relator: Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

Órgão Especial) 

 

Nos aspectos que compete esta comissão analisar, temos que o referido projeto não 

reúne condições de ser discutido e votado em plenário. 
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