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-ASSESSORIA TURÍDICA-

PARECER N.° 8.164- A/J
(ref.: autorizativo)
Proc. n.° 850/2019
PL n.° 23/2019
Ver. Marcão da Academia

“Autoriza o Poder Executivo a instalar uma 
estação de abastecimento para os carros elétricos 
da Guarda Municipal (GCM), nas UBS - Unidade 
Básica de Saúde e UPAS - Unidades de Pronto 
Atendimento.”

O Ilustre Vereador Marcão da Academia pretende, com o projeto de lei em 
epígrafe, autorizar o Poder Executivo a realizar a instalação de postos de recargas para o 
abastecimento dos carros elétricos da Guarda Municipal nas UBS - Unidades Básica de 
Saúde e nas UPAS — Unidades de Pronto Atendimento.

Sem adentrarmos no mérito da proposimra, temos que a matéria em si 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 m do estatuído no art. 93, II, da Lei Orgânica do Mumcípio, 
sendo certo que este dispositivo tem seu apoio consdmcional no que preceima o inciso II do 
art. 84, da Constituição da República.

Mas, ainda que considerássemos a hipótese de que a matéria havería de ser 
implementada por lei, por envolver as secretarias municipais e as respectivas estruturas, a 
iniciativa legislativa seria privativa do Prefeito Municipal, tendo em vista o estatuído no art. 
65, IV, da Lei Orgânica do Município.

Frisa-se, ainda, que ao Poder Legislativo cabe apenas a função de editar atos 
normativos de caráter geral e abstrato. Ao Poder Executivo cabe o exercício da função 
de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução 
(artigos 27 e 65 da Lei Orgânica do Município).

Nesse sentido, insta trazer ã baila a hção de Hely Lopes Meirelles:

Em princípio, o prefeito pode praticar os atos de administração ordinária 
independentemente de autorização especial da Câmara. Por atos de admimstraçâo ordinária 
entendem-se todos aqueles que rísem à conservação, ampliação ou aperfeiçoamento dos 
bens, rendas ou serviços públicos. (...)
Advirta-se, ainda, que, para atividades próprias e privativas da função executiva, como 
realizar obras e serviços municipais, para prover cargos e movimentar o funcionalismo da 
Prefeitura e demais atribuições inerentes à chefia do governo local, não pode a Câmara 
condicioná-las à sua aprovação, nem estabelecer normas amquiladoras dessa faculdade
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administrativa, sob pena de incidir em mconstitucionalidade, por ofensa a prerrogativas do 
prefeito.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 9aed., São Paulo, 
Mallieiros, 2003, p.519)

Na prática, os atos do Poder Legislativo, quando invadem a esfera do Poder 
Fixecutivo, devem ser invalidados em sede de controle concentrado de normas, na medida 
em que representam quebra do equilíbrio assentado nos art. 5o e art. 47 incisos II e XIV, da 
Constimição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da 
referida Carta.

E imperioso destacar que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a 
inconstimdonalidade de lei municipal que tratou de matérias semelhantes àquela versada no 
presente projeto:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCION.VLIDADE - Lei n° 1.394 de 15 de julho de 
2016, que autoriza o Prefeito a fornecer conexão de internet Wl-FI gratuitamente e Lei n° 
1.395 de 15 de juUio de 2016, que autoriza o Prefeito a fornecer merenda diferenciada para 
estudantes diabéticos hipogHcêmicos e cehacos - Matéria de iniciativa resen-ada ao poder 
Executivo - .\rrigos 5o e 47, da Constimição Estadual - Ação Procedente.” (.\DI 
21430101520168260000 - São Paulo — Órgão Especial — Relator .\ntonio Carlos Malheiros - 
09/11/2016 — \rotação Unânime - \Toto n° 35641)

.\(;.\0 DIREI .\ DE INC(INSTITUCK)N.\LID.\DE - LEI N" 8.375/2016 DO MUNICÍPIO DE 
ER.\NC.\ - DIPI.OM.X N0RM.Vn\'0 Dlí .\U rORI.\ 1>.\RE.\MENT.\R QUI' 'DISPÕE SOBRE 
O ELINCK )N.\MENTO DE SE.M.M t )ROS INTE.RMITENTES NO MLINJCÍPIO DE I R.\NC.\' 
- ATO TÍPICO DE .\DMINI.S'm.\(;.\0, CUJO EXERCÍCIO E CON ITtOEE CABE .\0 Cl IEEE 
DO PODER EXi;ci'ri\d - \’ício de: iniciati\ .\ e: .\eronia ao princípio d.\ 
SEPAR.\(;.\0 DOS PODERES - CRI.U/U) DE DESPESAS N.\0 PREAISIAS NO 
0R(;.\MEN'1'0 - AERON IA .\OS .\R'l ltiOS 5'', 25, 47, INCLSOS II E XIV, E; 144, IODOS DA 
C0N,S1ITUIC.30 E.ST.\DU,\L - INCON,S'l'nUCION.\l.ID.\DE: DECLARADA - AÇÃO 
PROCEDEN TE. .\ competência da Câmara Municipal sc circunscreve à edição de normas gerais e 
abstratas, ficando a cargo do Chefe do Poder Executivo a direção superior da administração, 
disciplinando situações concretas e adotando medidas específicas de planejamento, organização e 
execução de serviços públicos". "Quando lei de iniciativa parlamentar cria ou fornece atribuição ao 
Poder Executivo ou seus órgãos demandando diretamente a realização de de.spesa pública não prevista 
no orçamento para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação de sua fonte de cobertura 
inclusive para os exercícios seguintes, ela também padece de inconstitucionalidade por 
incompatibilidade com o artigo 25 da Carta Paulista”.” (.\DI 20496641020168260000 - São Paulo - 
Órgão Especial - Relator Renato Sartorelli - 03/08/2016 - \’otaçâo Lhânime - \ oto n" 28.580)

De tal modo, é patente que a proposimra em tela é verticalmente 
incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo, especialmente com os seus artigos 
5.°, 47, II e XIV.

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 Edihdade, consoante decisão do E. Tribunal 
de Justiça de São Paulo1 que declarou a inconstimdonalidade da Lei Municipal n° 9.543, de 
19 de junho de 2017.

1 .\DI 2015806-17.2018.8.26.0000, Rei: Beretta da Silveira, |ul. 20/06/2018
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Sem embargo, a implementação do objeto do projeto em comento implicará 
na realização ou aumento de despesas, sem que a proposta traga elementos que comprovem 
haver a necessária fonte de cobertura respectiva, em obediência ao estatuído no artigo 68 da 
Lei Orgânica do Município e também ã Lei Complementar n.° 101/2000, conhecida como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob esse aspecto, é de se notar que a proposta também se 
incompaübiliza com os artigos 25 e 176,1, da Constimição do Estado.

Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se a necessidade de adequação da 
redação do art. Io às normas de redação técnico-legislativa constante na Lei Complementar 
n° 95/1998.

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.

E o parecer.

São José dos Campos, Io de fevereiro de 2019.

Thiago 
Asseis

joel de Almeida 
or Jurídico

os oantos
Asscsslira )urídica

Jani(Mj Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da .\ssessoria Jurídica
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