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-ASSESSORIA TURÍDICA-

PARECER N.° 8008- A/J
(ref.: convênios)
Proc. n.° 10970/2018
PL n° 424/2018
Ver. Robertinho da Padaria

“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 município e dá outras providências.”

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Robertinho 
da Padaria, que objetiva autorizar a Prefeitura do Município de São José dos 
Campos 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.

O escopo da proposta normativa em tela, a teor do que dispõe a justificativa, 
item 1.3 dos autos, é a proteção dos animais que são abandonados nas vias ou espaços 
públicos, matéria atinente à proteção do meio ambiente, de modo que, por tratar-se de 
assunto de interesse estritamente local nos moldes do art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal, resta caracterizada a competência legislativa do Município.

Não obstante, o art. 225 da Constituição Federal estabelece que compete ao 
Poder Público a adoção de medidas que visem assegurar o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo- se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preserva- lo para as presentes e futuras gerações.
§ Io Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técmcas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

ÍRegulamentoi
\T - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade. (Rcgulamentol
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De igual modo, a Lei Orgânica do Município estabelece que compete ao 
Poder Público Municipal, com a participação da comunidade, velar pela proteção do meio 
ambiente:

Art. 230. O Poder Público Municipal, em colaboração com o Estado, assumirá, com a 
participação da comumdade, através de suas entidades representativas, os seguintes cuidados:
I - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, em suas mais variadas formas;
II - preservação das florestas, da fauna e da flora, das paisagens naturais e dos sítios 
arqueológicos;
III - registro, acompanhamento e fiscalização de concessões de direito de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;
IV - promoção da ecologia como ciência e sua divulgação nos meios de comunicação, assim 
como na rede escolar, através de um trabalho de esclarecimento e conscientização públicas;
V - execução, com a colaboração da União, do Estado e de outros órgãos e instituições, de 
programas de recuperação do solo, de reflorestamento e aproveitamento de recursos 
hídricos;
VI - exercício do poder de polícia administrativa na vigilância e na fiscalização da 
preservação do meio ambiente, dispondo através de lei, das penalidades por infrações ou 
danos à comunidade e à natureza
[-1
Art. 233. O Poder Público Municipal deverá proteger a fauna e a flora, os animais silvestres, 
exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica e 
que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade, promovendo 
medidas judiciais e admkustrativas e responsabilizando os causadores de poluição ou 
degradação ambiental.

Nestes termos, a legislação municipal também evidencia a importância da 
intervenção do Poder Público Municipal para resguardar o meio ambiente e proteger os 
animais, o que, em tese, justifica a pretensão do Autor.

Todavia, a propositura envolve ajustes administrativos, a saber, a 
“formalização de convênios e parcerias com entidades de proteção animal e outras 
organizações não governamentais”, matéria cuja competência foi atribuída ao Chefe do 
Poder Executivo pelo art. 47, incisos II, XI, e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo, 
aplicável aos Municípios por força de seu art. 144, e art. 93, incisos II e XIII, da Lei 
Orgânica do Município.

Não obstante, o projeto trata de matéria que se encontra no rol do que se 
convencionou denominar de “reserva da administração”, e que, por estar sujeita apenas a 
discricionariedade do senhor Prefeito Municipal, não depende de autorização legislativa 
específica.

Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo que 
considerou inconstitucional o inciso XIV do art. 26 da Lei Orgânica do Município de São 
José dos Campos que atribuía ã Câmara Municipal a competência para “autorit^r convênios com 
entidades públicas ou particulares e consórãos com outros Municípios”. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCION^ALIDADE. Lei Orgânica Municipal, art.26, 
incisos XIV e XVI, dispondo sobre a competência da Câmara Municipal para autorizar a 
celebração de convênios e consórcios pela municipalidade, bem como para realizar alteração 
da denominação de logradouros e própnos púbhcos.
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Art. 26, inciso XIV. Organização administrativa. Cabe ao Execurivo a gestão
administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'teserva de administração'
e separação dos poderes. Precedentes do STF. Afronta a preceitos constitucionais
(arts. 5°: 47. inciso XIV e 144 da Constituição Estaduall.
Art. 26, inciso X\TI. Separação dos Poderes. Lei municipal que retira competência de legislar 
do Poder Executivo. Inadmissibilidade. Competência, no mínimo, concorrente. Inequívoca 
afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do C. Órgão Especial. Afronta a 
preceitos constimcionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Ação 
procedente. (ADI n° ADIn n° 2.184.042-63.2017.8.26.00000 - São Paulo, Voto n° 36.298, 
rei; Evaristo dos Santos, j. 11/04/2018) (g.n)

Esse Sodalício, em caso análogo, considerou que a iniciativa do Poder 
Legislativo configurou violação do princípio da separação, independência e harmonia entre 
os poderes:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 4.934, de 28 de dezembro de 2009', 
do Município de .\mencana. Norma que "autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo para aceitar créditos do Tesouro do 
Estado oriundos do Programa de Estimulo ã Cidadania Fiscal do Estado de São 
Paulo, para pagamento de créditos municipais tributários e não tributários, e dá 
outras providências'. Projeto de lei de autoria de Vereador. Ocorrência de vício de 
iniciativa. Competência privativa do chefe do Executivo para a iniciativa de lei sobre 
organização e funcionamento da Administração, inclusive as que importem indevido 
aumento de despesa pública sem a indicação dos recursos disponíveis. Inconstitucionalidade 
por violação ao princípio da separação, mdependência e harmonia entre os Poderes. 
Procedência da ação. (TJ-SP ADI 0179988-64.2012.8.26.0000, Órgão Especial - Relator(a) 
Kioitsi Chicuta, Julgamento: 12/12/2012 - publicação 08/01/2013)(g.n)

A jurisprudência sedimentada do E. Supremo Tribunal Federal também é no 
sentido de que os atos típicos do Poder Executivo não dependem de deliberação do Poder 
Legislativo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: AUTORIZAÇÃO OU
RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO 
ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PAILANÃ, QUE DIZ: "Compete, 
privativamente, à Assembléia legislativa: XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo 
Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e ratificar os que, por 
motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, 
desde que encaminhados à Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes à sua 
celebração". 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a 
regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder 
Executivo à autorização prévia ou ratificação da Assembléia Legislativa, fere o princípio da 
independência e harmonia dos poderes (art. 2°, da C.F.). Precedentes. 2. Ação Direta julgada 
procedente para a declaração de inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 54 da 
Constituição do Estado do Paraná. (ADI 342, Relator(a): Min. SYDN1 iY SANCHES, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2003, DJ 11-04-2003 PP-00025 EMENT VOL-02106-01 
PP-00001)

De tal sorte, resta patente que o Poder Legislativo, ao dispor sobre a matéria 
— ainda que sob o caráter autorizativo - imiscuiu-se na esfera de atuação do Poder Executivo 
em flagrante desrespeito ao princípio da separação dos poderes elencado no art. 2.° da 
Constituição Federal, art. 5° da Constituição do Estado e art. 7° da Lei Orgânica do
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Município, razão pela qual não preenche os requisitos formais e materiais necessários à 
regular tramitação.

E de se observar, ainda, que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do 
São Paulo firmou entendimento no sentido de que o caráter autorizativo da propositura não 
afasta a irregularidade nela existente, conforme demonstra a decisão proferida na ADIN n° 
2015806-17.2018.8.26.0000:

DIRETA DE INCONSTITUCION.ALIDADE. Lei n° 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 EdUidade e, em contrapartida, desejassem 
ter suas logomarcas gravadas ou impressas nos produtos dos alunos das unidades escolares 
da rede municipal de ensmo. Lei autorizativa ou de delegação que não encontra sentido 
no ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa de autorização do
Legislativo pata o exercicio de atos de sua exclusiva ou mesmo concorrente
competência. \Tiolacão flagrante à separação de Poderes (art. 5°, CE/SP).
Inconstitucionahdade declarada. Doutrina e jurisprudência (do STF e deste Órgão Especial).
AÇAO PROCEDENTE. (ADI 2015806-17.2018.8.26.0000, Rei: Beretta da Süveira, jul.
20/06/2018) (g.n)

De qualquer maneira, em razão dos obstáculos jurídicos que acometem a 
propositura, para que esta não se perca, o Regimento Interno da Câmara Municipal concede 
ao Vereador a possibilidade de encaminhar a matéria ao Prefeito Municipal por intermédio 
de INDICAÇÃO.

Nestes termos, é de nosso entendimento que o projeto não reúne condições, 
sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Edihdade.

E o parecer.

São José dos Campos, 30 de outubro de 2018.

Thiago'
Ass

oel de Almeida 
ssor Jurídico

os Santos 
sora Jurídica

Sérgio Riçardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica
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