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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
PARECER N.º 9.014/AJ 
(Ref.: autorizativo) 
Proc. n.º 3495/2020 
PL nº 118/2020 
Ver. Cyborg 

 
“Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos a conceder alvará provisório para bares, 
restaurantes e similares, quanto a colocação de 
mesas nas calçadas desde que não cause 
obstrução no passeio público e dá outras 
providências.” 
 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Cyborg, que tem 
por escopo autorizar a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a conceder alvará 
provisório para bares, restaurantes e similares, quanto a colocação de mesas e cadeiras nas 
calçadas, e dar outras providências. 
 
   A proposta está em conformidade com o disposto no art. 111, §1, “f”, do 
Regimento Interno da Casa, tendo em vista que a mesma foi instruída com a justificação, 
item 1.3 dos autos. 
 
   Depreende-se com a análise do texto normativo proposto, bem como da 
exposição dos motivos da proposta, eventos 1.2 e 1.3 dos autos, que o legislador pretende 
dispor sobre a concessão de alvará provisório para determinados estabelecimentos (art. 1º) 
pelo prazo de até 90 (noventa) dias, “a contar da liberação do comercio ao público após 
cessar a quarentena decretada em razão da pandemia da covid-19” (art. 2º), para a instalação 
de mesas e cadeiras nas calçadas. 
 

   Nos termos do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, a 
competência legislativa municipal compreende matérias de interesse local, pressuposto do 
qual surge a obrigação do município de dispor sobre suas normas de posturas, circunscritas 
aos aspectos de uso do solo, edificação, aspectos sanitários e administrativos.  
 
   O alvará para funcionamento decorre do poder de polícia, sendo um 
instrumento pelo qual o Poder Público autoriza o exercício de determinadas atividades no 
âmbito de seu território. Nesse sentido Hely Lopes Meirelles: 
 

“O alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de 

atividade ou exercício de direito dependente de policiamento administrativo. O alvará 
expressa o consentimento formal da Administração à pretensão do administrado, requerida 

em termo.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 
16ª Ed., p. 489).(g.n) 
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   É quanto ao aspecto de postura administrativa que há competência legislativa 
municipal concorrente para tratar do assunto contido na presente propositura. Neste sentido 
trazemos à baila o ensinamento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles: 

 
“(...)Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado(...)Os limites do poder de polícia administrativa são 
demarcados pelo interesse social em conciliação com os direitos fundamentais do indivíduo, 

assegurados na Constituição Federal (Art.5º)” (Hely Lopes Meirelles, Direito 
Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 11ª Ed.).(g.n) 

 
   Nestes termos, caberá ao Município, com amparo no art. 30, inciso I, da 
Constituição Federal, estabelecer regras para a concessão de alvará de funcionamento para 
determinadas atividades no âmbito de seu território. Neste caso, como se trata de fixação de 
normas pelo Poder Público aos particulares, a competência para deflagrar o processo 
legislativo é concorrente entre os membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo. 
 
   In casu, conforme se nota, há impropriedade na redação empregada na 
ementa e no art. 1º do projeto, uma vez que não está claro no texto utilizado pelo legislador 
o escopo da norma consistente na fixação de posturas para que os estabelecimentos 
comerciais obtenham autorização do Poder Executivo para o funcionamento nos espaços 
públicos. Há no texto normativo apenas autorização genérica para que o Poder Executivo 
pratique atos administrativos que estão sujeitos ao julgamento administrativo de 
conveniência e oportunidade, o que não se coaduna com o princípio da separação dos 
poderes.  
 
   Não obstante, os projetos de leis autorizativos cingem-se aos assuntos que 
exigem autorização legislativa para que o Chefe do Poder Executivo possa implementar a 
respectiva realização da pretensão no Município1, como, por exemplo, a aquisição e 
alienação de bens imóveis, a realização de operações de crédito, a concessão de subvenções, 
abertura de crédito, concessão de serviços públicos, dentre outras matérias que estão 
contidas na Lei Orgânica do Município (art. 24 e seus incisos). Em tais hipóteses, ressalte-se, 
cabe exclusivamente ao Prefeito Municipal encaminhar a proposta ao Poder Legislativo com 
fulcro no art. 47, inciso II e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo. 
 
   Sobre o assunto a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 
 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que "autoriza a criação do Programa de 
Saúde Bucal do Idoso e dá outras providências". Lei autorizativa. Norma de iniciativa 
parlamentar que interfere na prática de atos de gestão administrativa. Separação dos poderes. 
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente.   
 
(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2013429-78.2015.8.26.0000; Relator (a): Márcio 
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 29/04/2015; Data de Registro: 05/05/2015) 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n 3.643/2014, do Município de 
Mirassol que "autoriza o Poder Executivo Municipal, a firmar parcerias com a iniciativa 

                                                           
1 Art. 26 da LOM 
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privada para conservação e manutenção de espaços públicos e pontos de embarque e 
desembarque de passageiros dos ônibus de transporte coletivo municipal e intermunicipal". 
Invasão da esfera da competência do Chefe do Executivo a quem cabe administrar o 
Município. Lei autorizativa que traz em si comando cogente, do qual não necessita o 
Executivo. Vício de iniciativa reconhecido. Afronta aos arts. 5º, 47, II e XIV e 144 da Carta 
Bandeirante. Ação procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2013896-
57.2015.8.26.0000 São Paulo Órgão Especial Rel. Xavier de Aquino DJ 29/07/2015)  

    
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) 

 
   Desse modo, o Poder Legislativo, ao incorrer em matéria de competência 
exclusiva do Poder Executivo, desrespeitou ao princípio da separação dos poderes que está 
previsto no art. 2º da Constituição da Federal e no art. 5º da Constituição do Estado de São 
Paulo. 
 
   Todavia, vale consignar que aquele sodalício, ao apreciar norma semelhante a 
constante no projeto em análise, entendeu que o Poder Legislativo local poderia estabelecer 
“norma abstrata contendo condições mínimas e gerais a serem observadas por particulares e pela 
Administração Pública, quando essa vier eventualmente a autorizar o uso do bem público”, desde que 
fosse respeitada a discricionariedade do ato administrativo em cada caso concreto: 
 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal de Poá que dispõe sobre autorização 
de uso de passeios públicos fronteiriços a bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e 
similares. Ausência de inconstitucionalidade formal ou material. Matéria não prevista no rol 
taxativo de assuntos reservados à iniciativa legislativa do Prefeito Municipal. Norma tutela o 
interesse coletivo da comunidade local prevendo somente condições mínimas e gerais, a 
serem observadas para que, eventualmente, se autorize o uso privativo de passeios públicos, 
sem que isso represente qualquer ingerência nas atribuições do Poder Executivo. Própria lei 
impugnada prevê hipótese de obtenção de uma nova autorização, após aplicação de sanções 
pelo Poder Público, bem como de sua cassação ou revogação por interesse público. 
Necessidade de interpretação da lei conforme a Constituição. Exclusão da interpretação de 
que a autorização de uso do passeio público independe de ato discricionário concreto da 
Administração Público. Ação julgada improcedente, com interpretação conforme a 
Constituição.” (ADI 20792506320148260000 – São Paulo – Órgão Especial – Relator 
Márcio Bartoli – 24/09/2014 – Maioria de Votos – Voto nº 31553) 

 

   Assim, infere-se que, desde que não haja interferência em atos discricionários 
do Poder Executivo, não haverá óbices para que o Poder Legislativo local estabeleça normas 
gerais sobre uso de áreas públicas por particulares. Nesta hipótese, todavia, a propositura 
deverá conter o texto adequado consistente na fixação das condições mínimas e gerais a 
serem observadas por particulares e pela Administração Pública.  
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   Sobre a autorização para o uso dos espaços públicos por terceiros é 
imperioso pontuar que a Lei Orgânica do Município prevê tal possibilidade mediante a 
formalização de instrumentos específicos, desde que atendido o interesse público e 
observadas as disposições constantes em seu art. 157, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º e 9º. 

 
  Meirelles2 ressalta que a utilização de bem público somente será possível se 
também atender o interesse da coletividade que irá fruir de certas vantagens da permissão de 
uso: 
 

“Qualquer bem municipal admite permissão de uso especial a particular, desde que a 
utilização seja também de interesse da coletividade que irá fruir de certas vantagens desse 
uso, que se assemelha a serviço de utilidade pública, tal como ocorre com as bancas de jornal 
em praças, os vestiários em praias e outras instalações particulares convenientes em 
logradouros públicos.”. 

 
   Assim, o uso de espaço público por particular somente será permitido ser 
houver interesse para a comunidade, o que não restou evidenciado expressamente nos autos 
em tela, uma vez que na justificação, evento 1.3, há apenas a indicação de que  a “proposta vai 
ao encontro dos anseios dos comerciantes do seguimento de bares, restaurantes e similares, buscando abrir 
novas frentes e melhores perspectivas futuras de retorno as atividades deste setor, em razão da pandemia que 
assola o Brasil e o mundo e que paralisou a vida no contexto social e profissional”. 
 

    Deve-se considerar, ainda, que o art. 3º, da forma como está redigido, poderá 
possibilitar interpretações no sentido de que o Poder Legislativo Municipal pretende delegar 
ao Poder Executivo matéria de sua competência, o que vedado pelo art. 5º, §1º, da 
Constituição do Estado de São Paulo. 
 
   Por fim, ressalte-se que as disposições contidas na propositura sobre o uso 
do espaço público, em atenção a técnica legislativa usual, devem ser acrescentadas na Lei 
Municipal nº 1.566, de 1º de setembro de 1970, que “Institui o Código Administrativo da Instância 
de São José dos Campos e dá outras providências”, na seção que versa sobre a “OCUPAÇÃO DAS 
VIAS PÚBLICAS”.    

    

  Diante do 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, 1º de junho de 2020. 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 

  

                                                           
2 Direito Municipal  Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª edição, 2017, pág. 332 
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