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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
PARECER N.º 8645 – A/J 
(ref.: autorizativo) 
Proc. n.º 10984/2019 
PL n.º 326/2019 
Verª. Juliana Fraga 

 
 
"Dispõe a respeito da implantação de 
áreas verdes que ofereçam abrigo e 
alimento aos polinizadores no Município 
de São José dos Campos e dá outras 
providências." 
 
 

A Ilustre Vereadora Juliana Fraga pretende, com o projeto de lei em epígrafe, 
autorizar o Poder Executivo a implantar, no âmbito do Município de São José dos Campos, 
áreas verdes com arborização frutífera fomentadora da avifauna, vegetação atrativa e 
paisagismo que possam oferecer abrigo e alimento aos polinizadores, e dar outras 
providências. 

 
Sem adentrarmos no mérito da propositura, temos que a matéria em si não se 

insere entre aquelas reservadas à lei, podendo o Prefeito Municipal, acaso tal deseje, 
implementá-la por intermédio de medida administrativa, uma vez que o gerenciamento do 
Município lhe compete, ex vi do estatuído no art. 93, II, da Lei Orgânica do Município, 
sendo certo que este dispositivo tem seu apoio constitucional no que preceitua o inciso II do 
art. 84, da Constituição da República. 

 
Mas, ainda que considerássemos a hipótese de que a matéria haveria de ser 

implementada por lei, por envolver as secretarias municipais e as respectivas estruturas, a 
iniciativa legislativa seria privativa do Prefeito Municipal, tendo em vista o estatuído no art. 
47, II e XIV, a, da Constituição do Estado de São Paulo, e no art. 65, IV, da Lei Orgânica do 
Município, “verbis”:  

 
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;  
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar 
aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos; (g.n) 
 
Art. 65. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que 
disponham sobre:  
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(...) 
IV - organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e recursos 
humanos da administração;   
V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública 
Municipal. 

 
 

   O art. 93, II e XIII, da Lei Orgânica do Município, também realça a 
competência administrativa do Prefeito Municipal para decidir quais as soluções serão 
consideradas mais adequadas para atender os interesses da Administração Municipal:  

 

   Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente: 

(...) 
II - exercer, com auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração 
Municipal; 
(...) 
XIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da Administração Municipal, 
na forma estabelecida por esta lei; 

   

   Na doutrina é pacífico que compete ao Prefeito Municipal, quem exerce as 
funções de governo relacionadas com o planejamento, organização e direção de serviços da 
municipalidade, eleger prioridades e decidir quais as ações governamentais, diretrizes e metas 
serão cumpridas para atender o interesse da população local.  
 
   Sobre o assunto, insta trazer à baila a lição de Hely Lopes Meirelles: 
 

“A administração municipal é dirigida pelo Prefeito, que, unipessoalmente, como Chefe do 
Executivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do 
Município, auxiliados por Secretários Municipais ou Diretores de Departamento, 
conforme a organização da Prefeitura e a maior ou menor desconcentração de suas 
atividades, sendo permitida, ainda, a criação das autarquias e entidades paraestatais, visando 
à descentralização administrativa. As leis locais são votadas pela Câmara de Vereadores, 
órgão colegiado, com função legislativa precípua para todos os assuntos de peculiar interesse 
do Município e funções complementares de fiscalização e controle da conduta político-
administrativa do Prefeito (julgamento de suas contas, cassação de mandato etc.), de 
assessoramento governamental (indicações ao executivo) e de administração de seus serviços 

auxiliares (organização interna da Câmara)”1.  
 
 “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.”2 

                                                           
1 Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 35ª edição, 2011, págs. 849/850 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 9ªed., São Paulo, Malheiros, 2003, p.519 
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Na prática, os atos do Poder Legislativo, quando invadem a esfera do Poder 

Executivo, devem ser invalidados em sede de controle concentrado de normas, na medida 
em que representam quebra do equilíbrio assentado nos art. 5º e art. 47 incisos II e XIV, da 
Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da 
referida Carta. 
    
   É imperioso destacar que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a 
inconstitucionalidade de lei municipal que tratou de matérias semelhantes àquela versada no 
presente projeto:   
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 1.394 de 15 de julho de 
2016, que autoriza o Prefeito a fornecer conexão de internet WI-FI gratuitamente e Lei nº 
1.395 de 15 de julho de 2016, que autoriza o Prefeito a fornecer merenda diferenciada para 
estudantes diabéticos hipoglicêmicos e celíacos - Matéria de iniciativa reservada ao poder 
Executivo – Artigos 5º e 47, da Constituição Estadual – Ação Procedente.” (ADI 
21430101520168260000 - São Paulo – Órgão Especial – Relator Antonio Carlos Malheiros – 
09/11/2016 – Votação Unânime – Voto nº 35641) 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 11.888, 
DE 04 DE MARÇO DE 2016, DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DISPÕE SOBRE O 
FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DE 
EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE COLETIVO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO E DISTRITOS, QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL - 
PROCESSO LEGISLATIVO - INICIATIVA PARLAMENTAR - 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 
EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 
47, II, XI, XIV E XVIII, 117 E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
INGERÊNCIA EM CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO, ALÉM DE ATRIBUIR 
FUNÇÕES A ÓRGÃOS MUNICIPAIS - INADMISSIBILIDADE. Não cabe ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, ainda que 
por lei, praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação 
privativa na deflagração do processo legislativo está definida no texto constitucional. Essa 
prática legislativa de invadir a esfera de competência exclusiva do Executivo, quando 
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 
atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. 
PROCEDÊNCIA, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA 
IMPUGNADA”. (ADI 2072233-05.2016.8.26.0000, rel: Amorim Cantuária, j.27/07/2016) 
 

  De tal modo, é patente que a propositura em tela é verticalmente 
incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo, especialmente com os seus artigos 
5.º, 47, II e XIV.  

 
Não é possível olvidar, ainda, que o Chefe do Poder Executivo só carece de 

autorização legislativa quando a matéria, por sua natureza, tal exige, caso contrário, não há 
que se falar nesse tipo de outorga por parte da Edilidade, consoante decisão do E. Tribunal 
de Justiça de São Paulo3 que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.543, de 
19 de junho de 2017.  

 
                                                           
3 ADI 2015806-17.2018.8.26.0000, Rel: Beretta da Silveira, jul. 20/06/2018 
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   Sem embargo, a implementação do objeto do projeto em comento poderá 
implicar na realização ou aumento de despesas, sem que a proposta traga elementos que 
comprovem haver a necessária fonte de cobertura respectiva, em obediência ao estatuído no 
artigo 68 da Lei Orgânica do Município e também à Lei Complementar n.º 101/2000, 
conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob esse aspecto, é de se notar que a 
proposta também se incompatibiliza com os artigos 25 e 176, I, da Constituição do Estado. 
  
   Sobre o aspecto da técnica legislativa, 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) o §1º do art. 2º deve 
ser substituído pela expressão “parágrafo único”. 

 

   Por todo o exposto, é de nosso sentir que o projeto não reúne condições, 
sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa Legislativa. 

 
 

É o parecer. 
 
  
São José dos Campos, 20 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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