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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
 
 
PARECER N.º 8.539/AJ 
(Ref.: Autorizativo) 
Proc. n.º 7977/2019 
PL nº 266/2019 
Ver. Roberto do Eleven 

 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
DISPOR SOBRE O ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO POR HEBIATRA AOS 
ADOLESCENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DO SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS.” 

 
 
 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Roberto do Eleven, 
que objetiva autorizar o Poder Executivo a disponibilizar o atendimento especializado por 
hebiatra aos adolescentes nas Unidades Básicas de Saúde no Município de São José dos 
Campos. 

  
Nota-se, de plano, que a matéria versada na presente proposta 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 intermédio de lei municipal, por envolver atos próprios de administração 
a serem executados por secretarias municipais e suas respectivas estruturas, a competência 
de iniciativa legislativa seria privativa do Prefeito Municipal, amparada no art. 65, incisos IV 
e V, e no art. 93, inciso XIII, ambos da Lei Orgânica do Município. 

 
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. E, caso fosse necessária tal 
outorga, em razão da matéria, a iniciativa legislativa seria privativa do Prefeito Municipal. 
Nesse sentido a decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei nº 9.543, de 19 de junho de 2017, do Município de São José dos 
Campos: 
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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 9.543, de 19 de junho de 2017, do 
Município de São José dos Campos, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer convênio 
com empresas privadas que realizassem doarem à Edilidade e, em contrapartida, desejassem 
ter suas logomarcas gravadas ou impressas nos produtos dos alunos das unidades escolares 
da rede municipal de ensino. Lei autorizativa ou de delegação que não encontra sentido no 
ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa de autorização do Legislativo para o 
exercício de atos de sua exclusiva ou mesmo concorrente competência. Violação flagrante à 
separação de Poderes (art. 5º, CE/SP). Inconstitucionalidade declarada. Doutrina e 
jurisprudência (do STF e deste Órgão Especial). AÇÃO PROCEDENTE. (ADI 2015806-
17.2018.8.26.0000, Rel: Beretta da Silveira, jul. 20/06/2018) (g.n) 

 

Ademais, a iniciativa de membro do Poder Legislativo Municipal não tem 
como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que a propositura disciplina atos 
que são próprios da função executiva, o que é verticalmente incompatível com a 
Constituição do Estado de São Paulo, especialmente com os seus artigos 5.º, 47, II, XIV e 
XIX, a, e 144. 

 
Ressalte-se que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é no 

sentido de que a interferência do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do 
Poder Executivo configura ofensa ao princípio da separação dos poderes: 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 6.133/2014, de autoria parlamentar, 
dispondo sobre a obrigatoriedade de avaliação médica e psicológica de alunos no primeiro 
ano do ensino fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino. 1. Norma que dispõe 
forma e modo de execução do ato que instituiu, sem definir a fonte orçamentária para tanto. 
2. Vício de iniciativa, a configurar invasão de competência do chefe do Poder Executivo, 
incidindo igualmente no óbice da ausência de previsão orçamentária. 3. Ofensa à 
Constituição do Estado de São Paulo, especialmente os seus artigos 5º, 25, 47, II, XIV, e 
144. 4. Julgaram procedente a ação, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 
6.133/2014, do Município de Ourinhos.” (ADI 20089200720158260000 – São Paulo – 
Órgão Especial – Relator Vanderci Álvares – 29/04/2015 – Votação Unânime – Voto nº 
25701). 

 
 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.065/14 (institui o programa Paz na Escola, de 
ação interdisciplinar, para prevenção e controle da violência nas escolas da rede pública 
municipal de Franca). Lei de iniciativa da Câmara Municipal. Imposição de obrigações ao 
Executivo. Ingerência do Legislativo em matéria de competência privativa do Executivo. 
Descabimento. Desrespeitos aos artigos 5º, caput e §§1º e 2º, 19, VIII, 24, § 2º, 1 e 2, 25, 47, 
II, XIV e 144 da Constituição do Estado. Matéria de competência privativa do Executivo. 
Vício de iniciativa. Violação ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes. Ação 
procedente.” (ADI 21059151920148260000 - São Paulo - Órgão Especial – Relator Borelli 
Thomaz - 11/11/2015 – Votação Unânime – Voto nº 22782) 
 
“Direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 2.372, de 17 de outubro de 2013, que 
institui o programa de educação em tempo integral em escola da rede municipal de ensino. 
Vício formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder legislativo. Se a competência 
que disciplina a gestão administrativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, a 
iniciativa do Legislativo imporia em violação frontal ao texto constitucional que 
consagra a separação dos poderes estatais. Criação de atribuições aos órgãos da 
Administração e de despesas sem dotação orçamentária. Ofensa aos artigos 5°: 47: II e XIV: 
e 144 da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente.” (ADI 
20718474320148260000 – São Paulo - Órgão Especial – Relator Péricles Piza – 30/07/2014 
- Votação Unânime – Voto nº 29.276) (g.n) 
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   O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerou que a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias de competência do Poder Executivo configura 
violação do princípio constitucional da reserva de administração: 
 

“RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio 
constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo 
em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais 
matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos 
emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob 
pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de 
caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, 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” (STF, ADI-MC 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23). 

   Assim, a propositura, em que pese o louvável propósito do vereador, não 
preenche as condições necessárias para a sua regular tramitação. 

   Não obstante, a concretização do objeto da norma implicará em despesas 
que serão suportadas pelo Poder Público Municipal, o que, em tese, exige que a propositura 
seja instruída com o estudo de impacto orçamentário-financeiro, em face do que dispõem os 
artigos 16 e 17 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 68 da Lei 
Orgânica do Município, o que não verificamos no presente caso.  
 
   Além disso, verifica-se que o legislador não indicou a origem dos recursos 
necessários ao custeio das despesas que se objetiva criar, o que se incompatibiliza com os 
artigos 25 e 176, inciso I, da Constituição do Estado, que estabelecem pressupostos de 
validade para as leis que dispõem sobre aumento de despesas que não estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual.   
 
   Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se a necessidade de adequação da 
redação da às normas de redação técnico-legislativa, constantes na Lei Complementar nº 
95/1998, nos seguintes termos: a) a redação da ementa deve ser grafada em letras 
minúsculas; e b) no parágrafo único do art. 1º deve-se substituir o sinal “dois pontos” pelo 
sinal “ponto”, bem como deve ser providenciada a supressão do texto acrescido após o 
ponto final e corrigir a formatação do texto. 
 
   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, 17 de julho 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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