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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER Nº 8.649 – A/J 
(Ref.: org. administrativa) 
Proc. n.º 10817/2019 
PL n.º 325/2019 
Verª. Juliana Fraga 

 
 

"Dispõe, no município de São José dos Campos, 
da instalação de leitor de bilhete único em altura 
compatível para alcance das pessoas deficiência, 
mobilidade reduzida ou nanismo, e dá outras 
providências." 
 
 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria da Ilustre Vereadora Juliana Fraga, que 
objetiva autorizar o Poder Executivo a realizar a instalação de leitor de bilhete único 
adaptado para pessoas com nanismo, deficiência ou mobilidade reduzida nos veículos do 
transporte coletivo do Município de São José dos campos. 
 
  Segundo consta na justificação, item 1.2 dos autos, a medida prevista na 
proposta em tela tem por escopo “conceder às pessoas com capacidade de locomoção reduzida e também 
com nanismo, condições mais favoráveis à acessibilidade no transporte público municipal, garantindo a 
eficácia da isonomia prevista no artigo 5° da Constituição Federal.”  
 
   A matéria tratada no projeto em epígrafe, conforme se nota, é de interesse 
estritamente local, consoante previsão contida nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso I, ambos 
dispositivos da Constituição Federal, e art. 21, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de 
São José dos Campos, uma vez que compete ao Município garantir a proteção e os direitos 
das pessoas com deficiência.  
  
   A Constituição Federal evidencia o dever de o Poder Público promover a 
acessibilidade e a integração social das pessoas com deficiência em diversos dispositivos: 
 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...) IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 
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(...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
[...] 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
[...] 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino; 
 
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, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 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.   
[...] 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.                       (Redação 
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
 
[...] §2º- A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e edifícios de uso público 
e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência. 
 
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 
veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, 2º. 

 

   A Lei Federal nº 7.853/1989 também é clara ao dispor que compete ao 
Poder Público apoiar a integração social das pessoas com deficiências: 
 

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-
estar pessoal, social e econômico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, 
aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem 
prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

  Nos mesmos termos, a Lei Federal nº 13.146/2015, que institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
estabelece as diretrizes e as ações que o Poder Público deverá realizar com o intento 
assegurar às pessoas com deficiência o direito de inclusão. 

Identificador: 370032003500350034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2


 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

Processo nº 10817/2019 – Pág. 3 

 

Art. 10.  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo 
de toda a vida.  

Parágrafo único.  Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a 
pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar 
medidas para sua proteção e segurança. (g.n) 

Art. 42.  A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao 
lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o 
acesso: 
I - a bens culturais em formato acessível; 
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em 
formato acessível; e 
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou 
eventos culturais e esportivos. 
§ 1o  É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com 
deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de 
propriedade intelectual. 
§ 2o  O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à 
superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas 
as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. (g.n) 
 

    

   Nesse ínterim, observados os preceitos constitucionais e os dispositivos 
legais acima elencados, vislumbra-se como possível a competência legislativa do Município 
para dispor sobre o assunto versado na presente propositura.  
 
   Todavia, a inciativa legislativa, quando se trata de fixação de prestação que 
deverá ser executada pelo Município, é privativa do Chefe do poder Executivo como 
decorrência do princípio da separação dos poderes que está elencado no art. 2º da 
Constituição Federal e no art. 5º da Constituição Estadual. 
 
   Não obstante, nos termos do art. 47, incisos II, XI e XIV, da Constituição do 
Estado de São Paulo, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, nos limites de 
sua competência, a prática de atos de administração: 
 

Artigo 47 [...] 
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual; 
[...] 
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
[...] 
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo; 
(g.n) 

 

   A Lei Orgânica do Município estabelece ao Sr. Prefeito Municipal a iniciativa 
de projetos que dispõem sobre a organização administrativa, matéria orçamentária, as 
atribuições dos órgãos da administração, entre outras matérias que estão elencadas em seu 
art. 65: 
 

Art. 65. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham 
sobre:  
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I - criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica;  
II - fixação ou aumento de remuneração dos servidores;  
III - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores; 
IV - organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e recursos 
humanos da administração;  
V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal.(g.n) 
 

   Hely Lopes Meirelles, por sua vez, assevera que o Chefe do Poder Executivo 
pode praticar atos de administração independentemente de autorização do Poder 
Legislativo:  
 

“Em princípio, o prefeito pode praticar os atos de administração ordinária 
independentemente de autorização especial da Câmara. Por atos de administração 
ordinária entendem-se todos aqueles que visem à conservação, ampliação ou 
aperfeiçoamento dos bens, rendas ou serviços públicos. (...) 
Advirta-se, ainda, que, para atividades próprias e privativas da função executiva, como 
realizar obras e serviços municipais, para prover cargos e movimentar o funcionalismo da 
Prefeitura e demais atribuições inerentes à chefia do governo local, não pode a Câmara 
condicioná-las à sua aprovação, nem estabelecer normas aniquiladoras dessa 
faculdade administrativa, sob pena de incidir em inconstitucionalidade, por ofensa a 
prerrogativas do prefeito.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 9ªed., 
São Paulo, Malheiros, 2003, p.519) (g.n) 
 

    Não obstante, o art. 34, inciso III, da Lei Complementar nº 307, de 26 de 
novembro de 2006, que regulamenta a concessão do serviço de transporte público coletivo 
no Município, dispõe que compete exclusivamente ao poder concedente a organização do 
Sistema: 
 

Art. 34 Compete exclusivamente ao poder concedente: 
(...)  
III - organizar, programar e fiscalizar o Sistema”. 
X - desenvolver mecanismos que melhorem a acessibilidade de pessoas obesas aos veículos 
de transporte coletivo urbano; 
(...) 
XVIII - estabelecer critérios e procedimentos para o controle do fornecimento 
de passes escolares e para concessão de passes livres. (g.n) 

 
   

   De tal sorte, em que pese o louvável propósito da vereadora, a propositura 
não preenche os requisitos formais necessários à sua tramitação, notadamente por interferir 
na atuação administrativa do Prefeito e, em suma, por comprometer suas funções de 
organizar, superintender e dirigir a Administração Pública. 

   Sem embargo, a efetiva implementação da norma em epígrafe poderá 
acarretar em despesas que serão suportadas pelo erário, não havendo nos autos a indicação 
da necessária previsão de receita para a cobertura dos gastos, tampouco a demonstração do 
impacto que a medida promoverá no orçamento do município, o que caracteriza violação ao 
disposto nos arts. 25 e 176, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo e ao comando 
dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/00 e do art. 68 da Lei Orgânica Municipal. 
 
   É de considerar, ainda, que a jurisprudência firmou o entendimento de que o 
caráter autorizativo da propositura não afasta a irregularidade nela existente, conforme 
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decisão proferida E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ação que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.543, de 19 de junho de 2017 (ADI 2015806-
17.2018.8.26.0000, Rel: Beretta da Silveira, jul. 20/06/2018). 
 
   Por fim, anota-se a necessidade de adequação da propositura às normas de 
redação técnico-legislativa que estão previstas na Lei Complementar nº 95/98, nos seguintes 
termos: a) a epígrafe do projeto deverá se adequar ao padrão utilizado pela Câmara 
Municipal de São José dos Campos; b) na redação da ementa deve-se suprimir as “aspas” e 
corrigir a formatação do texto itálico; e c) a medida indicada no art. 3º do projeto deverá ser 
revista por não se coadunar com o caráter autorizativo do projeto de lei em epígrafe. A 
referida medida também se mostra inócua por estabelecer penalidade ao órgão responsável 
pela execução da norma, ou seja, o próprio Município, ainda que o serviço seja prestado 
mediante concessão. Ademais, a lei que institui a penalidade de multa deve estabelecer o seu 
valor, sob pena de violação ao princípio da taxatividade. 

 

  Ante o exposto, conclui-se que o projeto não reúne condições, sob a ótica 
jurídica, de ser apreciado pelos Senhores Vereadores. 
 
 

É o parecer. 
 

 
São José dos Campos, 25 de setembro de 2019. 
 
 

 
Thiago Joel de Almeida 

Assessor Jurídico 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
Sérgio Ricardo Sant’Ana 

Consultor da Assessoria Jurídica 
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