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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 

PARECER N.º 8.815 – A/J 
(Ref.: programas) 
Proc. n.º 14993/2019 
PL nº 423/2019 
Verª. Amélia Naomi 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a instituir 
política municipal que garanta aos 
consumidores o acesso a todas as 
informações referentes ao uso de 
agrotóxicos no processo de produção dos 
alimentos comercializados no Município 
de São José dos Campos e dá outras 
providências.” 

 

 

   A Ilustre Vereadora Amélia Naomi pretende, com o projeto de lei em 
epígrafe, autorizar o Poder Executivo a instituir programa municipal que tenha por escopo 
assegurar aos consumidores o acesso às informações referentes ao uso de agrotóxicos no 
processo de produção dos alimentos comercializados no Município de São José dos 
Campos, e dar outras providências. 
 

   Na justificação, item 1.3 dos autos, assevera a legisladora que o projeto visa 
instituir política que tenha por objetivo disponibilizar aos consumidores informações claras 
sobre a qualidade e a segurança dos alimentos que são fornecidos no âmbito do Município 
de São José dos Campos.  
 
   A matéria tratada no projeto, ressalte-se, é de interesse local, consoante 
estabelece o art. 30, inciso I, da Constituição Federal e o art. 21 da Lei Orgânica do 
Município, uma vez que compete ao Município dispor sobre a instituição de programa 
municipal.  
 
   De igual modo, verifica-se que a competência do Município para dispor as 
relações de consumo no âmbito de seu território está amparada nos parágrafos 1º e 3º do 
art. 24 e no inciso II do art. 30, da Constituição Federal, dispositivos que autorizam a 
atuação supletiva dos Estados e Municípios, observadas às normas gerais sobre a matéria, 
quando o assunto envolver “produção e consumo” (inciso V do art. 24 da CF).  
 
   Alexandre de Moraes ressalta que a competência suplementar dos municípios 
consiste na autorização de regulamentar normas legislativas federais e estaduais, para ajustar 
as peculiaridades locais, em concordância com as mesmas e desde que presente o requisito 
primordial de fixação que, segundo destaca, é o interesse local.1 

                                                           
1 (Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 282/283). 
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   In casu, todavia, a propositura, em que pese a pretensão da legisladora de 
assegurar aos consumidores o direito ao acesso às informações atinentes aos alimentos que 
são comercializados no âmbito do Município de São José Campos, não se harmoniza com o 
disposto no art. 2º da Constituição Federal e no art. 5º da Constituição do Estado de São 
Paulo por imiscuir-se em matérias típicas de gestão (arts. 1º, 3º e 4º) cuja competência 
legislativa foi reservada ao Chefe do Poder Executivo. 
 
   Não obstante, a Constituição do Estado de São Paulo estabelece que 
compete ao Poder Executivo a iniciativa de leis que versam sobre as atribuições dos órgãos 
da administração e organização administrativa, matérias que são típicas de gestão da coisa 
pública. Confira-se o disposto no art. 47, incisos II e XIV: 
 

 Art. 47 Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta 
Constituição: 
[...]  
II exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual;  
[...] 
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo; 
[...] 
 

   A pretensão do Poder Legislativo também encontra óbices na Lei Orgânica 
do Município, notadamente em virtude do exposto nos arts. 7º, 65, incisos IV  e V,  e 
93, inciso XIII, verbis:  

 

Art. 7º. São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.  

Parágrafo Único. Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado a qualquer dos poderes 
delegar suas atribuições a outros e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a do 
outro 

 

Art. 65. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre:  

[...] 

I - criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e  

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) 

 
Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente: 
(...) 
XIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da Administração Municipal, 
na forma estabelecida por esta lei; 

 

   Na doutrina é pacífico o entendimento no sentido de que é atribuição do 
Chefe do Poder Executivo a função de administrar, que se revela em atos de organização, 
planejamento e execução de atividades inerentes ao Poder Público municipal, conforme 
ensina o insigne Mestre Hely Lopes Meirelles: 
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“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)”2.  

 
“Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. 
Nessa categoria estão as que disponham sobre matéria financeira; criam cargos, funções ou 
empregos;... criam ou aumentam despesas... Se a Câmara desatendendo a privatividade do Executivo 
para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias caberá ao Prefeito vetá-las, por 
inconstitucionais. Sancionadas ou promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que 
convalesçam do vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar prerrogativas institucionais, 
inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquiescer que o Legislativo as 
exerça.)3”. (g.n) 
 

   

   Sublinha-se que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assentou o 
entendimento 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 Complementar Nº 286, de 22 de maio 
de 2012, do Município de Taubaté, que institui a Política Municipal de Recursos Hídricos, 
estabelece normas e diretrizes para a recuperação, preservação e conservação dos recursos 
hídricos e cria o Sistema Municipal de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – Norma que 
afronta os artigos: 5º, 24, §2º, 2, 25, 47, II, XIV e XIX, a, e 174, III da Constituição Estadual – Ação 
procedente. (ADI 2075683-24.2014.8.26.0000 - São Paulo – Órgão Especial – Relator Antonio Carlos 
Malheiros  – 29/10/2014 – Votação Unânime – Voto nº 33.150) (g.n) 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Guarujá – Lei nº 4.196, de 08 de janeiro de 2015, 
que institui o "Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte – PROMIFAE" – 
Vício de iniciativa - Ofensa ao princípio da separação dos poderes – Competência do Executivo 
Municipal usurpada – Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da lei.” 
(ADI 21391296420158260000 - São Paulo – Órgão Especial – Relator Ademir Benedito – 03/02/2016 
– Votação Unânime – Voto nº 38296) 
 
“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) 

 
   O E. Supremo Tribunal Federal afirma que a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias de competência do Poder Executivo configura violação do princípio 
constitucional da reserva de administração: 

                                                           
2 Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 35ª edição, 2011, págs. 849/850) 
3In, Direito Municipal Brasileiro, 10ª ed. Malheiros, São Paulo, 563-4 
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“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, em que pese o louvável propósito da Vereadora, a propositura não 
preenche as condições para a sua regular tramitação, notadamente em razão de não se 
coadunar com as disposições contidas no art. 2º da Constituição Federal e nos arts. 5º, 
“caput”, 47, II, XIV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo, e a jurisprudência da 
Suprema Corte e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. 

   Sem embargo, a concretização do objeto da norma poderá implicar 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 arts. 16 e 17 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 68 da Lei 
Orgânica do Município, o que não verificamos no presente caso.  

   Além disso, verifica-se que a legisladora não indicou a origem dos recursos 
necessários ao custeio das despesas que se objetiva criar, o que se incompatibiliza com os 
arts. 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.   
 
   É de considerar, ainda, que o art. 2º interfere em matéria de competência 
privativa da União ao dispor, ainda que por meio de propositura autorizativa, sobre normas 
referentes a produção, industrialização e comercialização de produtos no mercado de 
consumo. 
 
   Já art. 4º do projeto, que inclui membro do Ministério Público do Estado na 
composição da Comissão de Rotulagem, não se harmoniza com o princípio do pacto 
federativo por interferir nas atribuições de órgão do Estado. 
 
   Ainda sobre a composição da Comissão de Rotulagem, anota-se que a 
participação de representante do Poder Legislativo em órgãos de assessoramento do Poder 
Executivo também caracteriza ofensa ao princípio da separação dos poderes instituído pelo 
art. 2º da Constituição Federal, consoante entendimento do E. Tribunal de Justiça de São 
Paulo: 
 

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Complementar Municipal - 
Município de Taboão da Serra - Determinação da composição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - Inclusão de representantes do Poder Legislativo - Ofensa ao 
princípio da separação dos poderes - Inconstitucionalidade parcial reconhecida - Ação 
julgada procedente. (Direta de Inconstitucionalidade n. 0103669-89.2011.8.26.0000 - São 
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Paulo - Órgão Especial - Relator: Carlos Eduardo Cauduro Padin - 29/02/2012 - 18620 - 
Unânime) 

 
 

 Sobre a previsão contida no art. 5º do projeto, vislumbramos como 
inadequada a medida, ao menos da forma como foi redigida, tendo em vista a 
impossibilidade de aplicação de sanções ao próprio órgão sancionador. Além disso, a 
Unidade Fiscal indicada no referido dispositivo é utilizada como indexador tributário do 
Estado, não podendo ser utilizada para fixar valores de multa que serão aplicadas pelo 
Município.   

 
   No que toca o aspecto da técnica legislativa, destaca-se a necessidade de 
adequação da redação da propositura às normas de redação técnico-legislativa nos seguintes 
termos: a) os artigos devem indicados pela abreviatura “Art.”; b) o sinal gráfico utilizado 
após a expressão “parágrafo único” nos arts. 1º e 3º deve ser substituído por “ponto final”. 

  Nestes termos, 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 janeiro 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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