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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 

 
PARECER N.º 9.016 – A/J 
(Ref.: autorizativo) 
Proc. n.º 3449/2020 
PL nº 116/2020 
Ver. Sérgio Camargo 

 
 

“Altera a Lei Municipal nº 7.386 de 3 de 
setembro de 2007, que ‘Autoriza o Poder 
Executivo a Criar o Programa de 
Alimentação Diferenciada Para Crianças 
Diabéticas na Rede Municipal de 
Ensino’.” 
 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Sérgio Camargo, 
que objetiva alterar a Lei Municipal nº 7.386, de 3 de setembro de 2007, que “Autoriza o 
Poder Executivo a Criar o Programa de Alimentação Diferenciada Para Crianças Diabéticas na Rede 
Municipal de Ensino”. 
 
   A proposta em tela acrescenta o art. 2º -A na Lei Municipal nº 7.386, de 3 de 
setembro de 2007, com fim de estabelecer a obrigação de apresentação de questionário 
padrão aos pais ou responsáveis, no ato da matrícula, para que sejam realizados 
questionamentos que possam evidenciar problemas de saúde relacionados ao diabetes. 
 
   A lei municipal que se pretende modificar versa sobre a instituição de 
programa municipal, matéria de interesse local, consoante preceitua o art. 30, incisos I e II, 
da Constituição Federal.    
 
   Anota-se que essa Assessoria Jurídica, quando da análise do projeto de lei nº 
107/2007 (proc. 3755/07), manifestou no parecer nº 1683/07 nos seguintes termos: 

 

 (...)  
A Constituição Federal outorgou à União competência privativa para legislar sobre diretrizes 
e bases da educação nacional (Art.23, XXIV) cabendo aos municípios competência 
legislativa suplementar sobre o assunto, no que for cabível (Art. 30, I e II). 
A presente matéria, porém, por tratar-se de serviço público, caso veiculada por lei municipal, 
é de competência de iniciativa privativa do Executivo, por força do disposto nos incisos IV e 
V do art. 65 da Lei Orgânica do Município, cumprido ainda o disposto nos artigos 5º, 47, 
incisos II e XIV e art. 144 da Constituição do Estado.  
Pedimos vênia ao insigne autor da propositura no sentido de aventarmos a hipótese do envio 
de Indicação ao Sr. Prefeito Municipal, sugerindo a providência em comento, posto ser essa 
a única atuação cabível, no caso em tela, por parlamentar. 
(...)” 
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    Conforme se nota, o projeto de lei que deu origem à lei municipal que ora se 
pretende modificar, embora tenho tratado de matéria de interesse do Município, não 
observou os requisitos formais para a tramitação, uma vez que não foi observada a 
competência para a deflagração do processo legislativo.  

   No caso, o projeto lei nº 107/2007 que deu origem à Lei Municipal nº 7.386, 
de 3 de setembro de 2007, versou sobre matéria ínsita à organização administrativa, cuja 
competência para o trato do assunto foi atribuída ao Chefe do Poder Executivo pelos 24, § 
2°, I, 47, II, XIV e XIX, a, e 144, da Constituição do Estado do São Paulo, e pelos artigos 
65, incisos IV e V, e 93, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, razão pela qual o 
impulso inaugural por parte do Poder legislativo configurou violação ao princípio da 
separação dos poderes. 

   Importa consignar que a sanção realizada pelo Chefe do Poder Executivo 
não elide a possibilidade de o ato normativo ser invalidado por conter vícios que maculam 
sua constitucionalidade. Isto, ressalte-se, decorre do fato de a sanção não ser juridicamente 
suficiente para convalidar defeitos provenientes do descumprimento das regras de 
competência que estão estabelecidas no texto da Constituição Federal e do Estado1.  

  Nestes termos, alterações posteriores ao texto da referida lei municipal não 
possuirão o condão de afastar a inconstitucionalidade já apontada no parecer exarado pela 
Assessoria Jurídica, sendo mantidas, portanto, as conclusões já expostas sobre o assunto 
tratado no projeto em tela. 

   Por outro lado, o art. 2º-A que se pretende acrescentar à Lei Municipal nº 
7.386, de 3 de setembro de 2007, objetiva criar novas atribuições aos órgãos do Poder 
Executivo, o que não se harmoniza com o disposto no art. 5º da Constituição do Estado de 
São Paulo, conforme entendimento sedimentado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.297, de 12 de novembro de 2015, 
do Município de Taquaritinga, que dispõe sobre a realização de exame biométrico nas escolas 
municipais. Matéria de interesse local. Ingerência do parlamento local na administração pública. 
Reconhecimento da inconstitucionalidade da lei. Ação procedente.” (ADI 22634455220158260000 – 
São Paulo – Órgão Especial – Relator Tristão Ribeiro – 27/04/2016 – Votação Unânime – Voto nº 
26706). 
 
“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) 

 
   

                                                           
1 Direta de Inconstitucionalidade nº 2169387-18.2019.8.26.0000 
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   Nessa senda, a propositura em epígrafe, por disciplinar atos que são próprios 
da função executiva, é verticalmente incompatível com a Constituição do Estado de São 
Paulo. 
 
   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, 2 de junho de 2020. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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