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PARECER N.° 8.316 - A/J
(ref.: convênios)
Proc. n.° 10970/2018 
PL n° 424/2018
Vers. Robertinho da Padaria e 
Roberto do Eleven
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“Autoriza a Prefeitura a celebrar convênios ou 
parcerias com entidades de proteção animal e 
outras organizações não governamentais, 
universidades, estabelecimentos veterinários, 
empresas públicas ou privadas e entidades de 
classe, para recolhimento, transporte e tratamento 
médico veterinário de animal de grande porte 
abandonado no municipio e dá outras 
providências.”

I rata-se de substitutivo ao projeto de lei, de autoria dos Ilustres \7ereadores 
Robertinho da Padaria e Roberto do I.leven, que objetiva autorizar a Prefeitura do 
Município de São josé dos ('ampos a “celebrar convênios ou parcerias com 
entidades de proteção animal para recolhimento, transporte e tratamento médico 
veterinário de animal de grande porte abandonado no âmbito do Município, e dar 
outras providências”.

Sahenta-se, a princípio, que essa Assessoria Jurídica se manifestou nos autos, 
parecer n° 80ü8 — A/J, no sentido de que o Município poderá estabelecer normas locais com 
o escopo de assegurar a proteção do meio ambiente com fulcro nos arts. 3ü, I, e 225, da 
Constituição bederal, e nos arts. 230 e 233 da Lei Orgânica do Município.

Todavia, consoante ressaltado no citado parecer, a proposta, por envolver 
ajustes administrativos de competência do Chefe do Poder I Lxecutivo, contrariou o disposto 
no art. 47, II, XI, e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo, e no art. 93, II e XIII, da 
Lei Orgânica do Município.

No caso vertente, observa-se que o substitutivo apresentado contêm 
disposições específicas acerca do procedimento que a Administração Municipal deverá 
adotar para a realização da apreensão e destinação de animais de medio e grande, e, ainda, 
estabelece novas atribuições aos órgãos do Poder Executivo.

Na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífico que a 
interferência do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Poder 
Executivo caracteriza ofensa ao princípio da separação dos poderes:
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"ÁÇAO DlRinW DF. INCONSTI I UCIONAI.ID.VDH. Lci n" 11..VSU, dc 2ü dc |imho de 
2U16, do município de Sorocal);i, que "dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para 
a adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar simaçào 
de iminente pengo a saude pública pela presença do mosejiuto transmissor da dengue, do 
zika virus e da febre chikungunya". \ ÍC10 DE I\l(.i.\i l\’.\ E OFE\'S.\ .\0 PRINCÍPIO 
DA SEP.\R.\ÇÃO DOS PODERES. Reconhecimento. l,ei impugnada, de iniciativa 
parlamentar, que avançou sobre área de gestão, ou seja, tratou de materna que por se referir 
ao exercício e à própna organização das atividades dos órgãos da .idnumstraçào - é 
reservada à imeiativa exclusiva do (dtefe do Poder Executivo. Como |á decidiu o Supremo 
dribunal Federal, em caso semelhante, "não se pode compreender que o Poder Legislativ'o, 
sem iniciativa do Poder Executivo, possa alterar atribiuções de órgãos da .Administração 
Pública, quando a este último cabe a iniciativa de Lei para criá-los c extingui-los. De que 
adiantaria ao Poder Executivo a iniciativa de 1 X‘i sobre órgãos da administração pública, se, 
ao depois, sem sua iinciativa, outra Lei pudesse alterar rodas as suas atribuições e até 
suprimi-las ou desvirtuá-las. Não há dúvida de que interessa sempre ao Poder Executivo a 
iniciativa de Lei que diga respeito a sua própria organização, como ocorre, também, por 
exemplo, com o Poder judiciário" (ADIN n° 2.372, Rei. Min. Sydnei Sanches, j. 
21/1)8/2002). Inconsritucionalidade mamfesta. .Ação julgada procedente.” (.ADI 
215’73332520168260000 São Paulo - Órgão Especial - Relator Ferreira Rodrigues - 
22/02/2017 - Witaçào Lnánime - \’oto n° 31.763).

De tal sorte, é possiVel inferir que o substitutivo, nos exatos termos do 
projeto original, c verticalmente incompatível com a Constituição do Hstado de São Paulo, e 
com o princípio da separação dos poderes que c de observância obrigatória por todos os 
entes da federação.

Não obstante, o critério utilizado para a fixação de multa aos possíveis 
transgressores da norma, que está prevasto no art. 4°, IV, do substitutiv'o, não se coaduna com o 
disposto no art. 7°, I\ , da Constituição Federal, que veda a vinculaçào do salário mínimo para 
qualquer fim.

Ressalte-se cjue o E. Supremo Tribunal Federal considera ser inadmissível a 
. -. vinculaçào da multa de polícia administrativa ao salário mínimo confomie demonstra as ementas 
XT abaixo:
• t~ I..

» “Fixação dc horário dc funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada
a salário mínimo. - F.m casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta (íorte (assim a título 
cxempliticativo, nos RRb.f, 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim 
vem sintetizado pela ementa do UL, 199.520: ‘l ixação de horário de tuncionamento para farmácia no 
Município. Lei 8.794/78 do .Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. 
Improcedéncia das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre 
concorrência, da detesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. 
Precedente desta (.orte. Recurso extraordinário conheciilo, mas não provido'. - Dessa orientação não 
divergiu o acórdão recorrido. O Plenário desta Corte, ao julvar a ADIN 1425, firmou o 
entendimento dc que, ao cstabc-lc-ecr o artigo 7 ’. IV. da Constituição que c vedada a
vinetiIação_ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos
versados na norma constitucional venham a ter influencia na fixação do valor minimo a ser 
observado/ ( )ra. no caso. a vinculaçào se dá ji.ir.i L|ue o saláno-mínimo atue como fator de atualização 
da muita administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado 
dispositivo constitucional. - L, portanto, inconstitucional o § 1" do artigo 4" da l.ei 5.803, de 04.09.90, 
do .Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, 
declarando-se a inconstitucioiialidadc do § 1" do artigo 4'’ da Lei 5.803, dc 04.09.90. do Município dc 
Ribeirão Preto” (STh, RL 237.965-.SP, I ribunal Pleno, Rei. .Min. Moreira .Alves, 10-02-2000, v.u., D| 
31-03-2000, p. 61). (g.n)
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“S.M..\RI() MÍNIM() - \ IN(.L'I..\( ..\() - l .slwrra ii.i cláusula final do inciso |\' do artigo 7" da
(.(instituição l■c■dc■ral a tomada do salário mínimo como parâmetro dc cálculo dc multa” (STI ', .\gR-RI '.
445.282-l’R, Ia Turma, Rcl. Min. Marco .Vurtilio, 07-04-2009. v.u.. DJe 05-06-2009).

Destarte, a fixação da multa nas hipóteses elencadas na propositura deverá 
ser em valor corrente para que seja cttnsiderada constitucional.

Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se a necessidade de adequação da 
propositura às normas de redação técnico-legislativa que estão pre\istas na Lei 
Complementa n° 95/1998 nos seguintes termos: a) na redação do §2° do art. 3o, que 
referencia o §1°, deverá indicar o artigo equivalente; b) no §1° do art. 4o deve-se acrescentar 
a expressão “deste artigo”; c)a citação de norma de outro ente da federação no art. 5° deve 
ser revista por não se mostrar compatível com a técnica legislativa usual; e d) os valores das 

■taxas indicadas no Anexo Unico devem ser fixados em valor corrente.

Ante o exposto, é de nosso entendimento que o substituti\ o não reúne 
condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres \rereadores desta Casa 
Legislativa.

E o parecer.

São José dos Campos, 11 de abril de 2019.

Thiago joel de Almeida 
Assessor )urídico

Jalq^Aria' dos Santos 
.Assessora |urídica

Sérgio Ricardo Sant’.Ana 
Consultor da .Assessoria [urídica
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