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-ASSESSORIA JURIDICA-

PARECER N." 8016 - A/T
(Ref.: programas)
Proc. n.” 11304/2018 
PL n" 431/2018 
Ver. Cyborg

“Autoriza a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos a Implantar o Programa de 
Educação Ambiental para Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino.”

Trara-sc de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Cyborg que objetiva 
autorizar a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a implantar o Programa de 
Educação .\mbienral para Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino, e dar outras providências.

Ressalte-se. preliminarmente, que a instituição de programa municipal c 
atividade puramenre administrativa, típica de gestão, que se encontra elencada entre as 
matérias cuja competência legislativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos 
do que prcceitua os artigos, 65 c 93 da I-ci Orgânica do Município, e os artigos 84 da 
(-onstituiçào Pederal e 47 da Constituição Estadual, que, em \rirtude do princípio 
hermenêutico da simetria das formas, se aplicam aos Municípios.

.\demais. somente o Prefeito Municipal, quem exerce as funções de governo 
relacionadas com o planejamento, organização e direção de serviços da municipalidade, 
poderá eleger prioridades e decidir quais as ações governamentais, diretrizes e metas serão 
cumpridas para atender o bueresse local.

iais ações inserem-se na definição de políticas públicas que são programas, 
ações e decisões que são tomadas pelos governos municipais com fim de assegurar 
determinados direitos dc cidadania para pessoas ou grupos de deternunados segmentos 
social', e que, por estarem inseridas no rol das matérias que devem constar no programa dc 
governo, encontram-se na denominada “reseiva da administração” que pressupõe 
discricionariedade por parte do gestor.

Sobre o assunto, trazemos ã baila a lição de Hclv Lopes Meiiclles;

http://ww\v.noliiize.com.br/Doliiiciis-Dublicas-o-Que-sao/acesso cm l“/02/2018
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",\ atribuição tipica i- predominante da íiãmara é a normariva. ist<i c. a de regular a administração do 
Mumdpio e a condut.i do.> municipes no i)ue afeta aos interesses locai.s. \ Câmara não administra o 
Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não executa obras e serviços públicos, dispõe, 
unicamente, sobre sua execução. Náo coinjsõe nem ilirigc o luncionalisimi da i'refeirura; edita, tâo- 
somente, preceitos para sua organização e direção. N.ào aneeada nem aplica as rendas locais; ujKnas 
institui i>u altera tributos ou autoriza sua arrecadação e aplicação. Não j;ovefna o Município; mas regul.i 
c controla a atuação covcrnanieiiial do Kxecunvo, personalizado no pretcico. Kis ai a distinção 
marcante entre a missà<i normativa da (iáinara e a função e.\eeiiiiva do prefeito; o l.epslativo delibcr.i e 
atua com caráter rejjul.itcmo genérico e abstrato; o l-Neciilivo consiibstancb os mand.imentos da 
nomia lepslativ.i em .iios específicos e roncrelos de administração A interferência dc um Poder 
no oulfo é ilcuitinia. por atentatória da separação inaliliieional de suas fiineões. Por idêntica
razão constitucional, a Câmara não podo delepar funções ao prefeito, nem receber delegações
do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis. csiiin<[ues. intransferíveis fCF. art. T11.!.
•\ssiin como iiào cabe ,i I dilidadi. ])raric.ir atos do li.xeeiilivo, não cabe a este substitiií-la nas .ilividades 
ijiie lhe são ]'róprias I m sua luntão normal e preslomiiiarite sobre as demais, a 'ãimara elabora leis. 
isto é, normas abstratas, gerais e obngalórus de conduta, l-.sia é su.i função especifica, bem 
diferenaada da do Iaccuuvo. i|ue e a de praücar -tios eonereios de ;idministr.iç,‘io. |á dissemos - e 
convém se repita - tjuc o Izrgislativo prove 'in genere’. o Hxeciitivo 'iri specie', a (,:im;ira edita normas 
gerais, o prefeito as aplica atrs casos particulares ocorrentes. Dai não ser permitido ã Câmara intervir 
direta e conetetameme nas aavidades nservadas ao lixecutivo. sjue pedem proxisõvs adminisirauxx^ 
especiais mnnifesr.idns em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, reabzaçòcs materiais 
da ,\dministração c tudo o mais cjue se traduzir em atos ou medidas de exeoicào goxernamental". (g.n)

E prossegue o saudoso doutrinador:

“ Leis de iniciativa da Câmara nu. mais propriamente, de seus vereadores são todas as que a
lei orgânica municipal não reserva, exnressa privaiivamentc. à iniciativa dii prefeito. ,\s leis
orgmicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61. § I, c, c ICS da (J-. a.< 
tjue se inserem no âmbito da eompeté-ncia municipal. São. pois. dc inici.iliva exclusiva do prefeito, 
como chefe do lixeculivo local, o.s projelo.s de leis i|ue disponham subre a criação, estniluraçãu e 
atribuição d;is secretarias, órgãos e entes da .Vdministraeào i’6blica Municipal; matena de organização 
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação de caigos. funç<>cs ou 
empregos públicos na .Vdministr.içãu direta. autárc|uica e fundaeioiial do Munidpio; o regime juridico e 
prcviiienciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remimeraçâo; o plano plutianual. as 
diretrizes orçameiitinas, o orçamento anuai e os créditos suplementares e especLiis. t )s demais proietos 
competem concorreiitcmeiire ,io prefeito e ã (Jiimara, iia fonna regimental.'2 fg.n)

O E. Supremo Tribunal i'edcrnl firmou entendimento no sentido de que a 
ingerência normativa do Poder I,egiskti\'o cm matérias de competência do Poder Executivo 
configura violação do princípio constimcional da reserva de administração:

"R|'.si:r\‘.\ nr: .\DMiMsní.\(;,\o i-i sI';i,.\r.\<;,\o nr. i,oi)r;RKS. -o principio consiitucionai 
da reserva de administração impeile a ingerência normativa dn 1’oder Ix-gislauvo em maté-nas sujeitas ã 
exclusiva competêncu admimstranva do Poder Hxcciitivn. H s|ue. em tais matérias, o legislativo não sv 
cjualitica como instância de revisão dos atos .idministrativos emanados do Poder lixeeutivo. 
Precedentes. Não cabe. licsse moçio. ao Poder I egislativo, sob ])ena dc grave desres]ieito ao postulado 
da separação de poderes. descnii>iiiuir, por lei. atos de caráter .ulministrativo ejue tenham sido editados 
pelo Poder Kxecuuvo, no estnto desempenho de suas privativas atribuições instilucii iiiab. Pssa prática 
legislativa, e|ii;iiido efctiv.ida, subverre a função prinv.iria da lei. transgride o principio da divisão 
funcional do jioder, representa comportamento heterodoxo da instituição paiáamemar e tmpona em 
aniaeãii ultra vires do Poder Ixgslauvo. e|ue não pode, em sua atuação polílico-iuridica. exorbitar dos 
limites çjue definem o exercício de suas prerrogiiivas insrilueirmais” (Sl'1% .\I)I-MC 2.ã64-.\l.. 
Tribunal Pleno, Rei. Mm. <:dso de Mello. 01-08-2001. D| 1-1-12-2001, p. 23),

2 Hely Lopes Meireltes, Direito Municipal Brasileiro, 16*. cd., São Paulo: Malheiros, p. 570.
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In üis». perccbc-se, ainda, que o Poder I .egsslativo pretende estabelecer, de 
forma direta e indireta, diversas açòes que devem ser executadas por órgãos do Poder 
I ‘.xecutivo, o que positiva flagrante desrespeito ao princípio da harmonia e independência 
entre os poderes, consignado no artigo 2o da Constituição l•'ederai e artigo 5” da 
Constituição do Estado.

Sublinha-sc que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assentou o 
entendimento de que a interferência do Poder Legislativo em matérias de competência 
privativa do Poder Executivo configura ofensa ao principio da separação dos poderes:

.\(, \0 UIRI: r \ OI IN('( 1\S Í !TI \I.IO \01; •• l.ii ' limiplciiu.ninr 286. dt 22 dt maio
dl 2012. do .Mumapio di Ijiibjii. ijui instimi a Política Municipal dc- RgeursoK Hídricos. 
estahciccc normas c dirclrizcn para a fccupcfayào. prcscrvacSi) e conservação dos recursos
hidncos c cria o Sistema Municipal dc Getcnciamcnio dos Recursos Hidricos — Norma 4U1 
atVonta 1» anipus: 5". 24. \i2 ’. 2. 2á. 4". 11. Xl\' i XIX. a. t 1T4. ill da Oiiistituiçáii I-.siadual - Açãu 
procc-dinti. '.\Ol 20'i681-24,2ol 4.S 26.INXKI - São l’uili > - (irjrão l-.spu i.il - Kilaior .\nionio (;.irlo> 
Malliiiros - 211/10/2(114 - \ olacáo l iiammi - \ oto n” .13.150' (jj.iiJ

■‘.\(;àn difcla di inamsticucioiialidadc - .Munidpio dc Guarujii - la.'i 11" 4.196, di 08 dc janeiro dc 2015. 
que institui o "Programa Municipal dc incentívo Fiscal de Apoio ao Esporte - PROMIFAE" - 
Vicio dc iniciativa (Ituisa .10 pnndpio da scpiiraçào do.s poderes - (iompeténci.i do lixecuiivo 
.Municipal usurpada - \çjo diriia iulyrada proeeiieini. para declar.ir a iiicuiisiiiucioiialidade da Id.” 
(ADI 213912964201 S826(MHI0 - São Paulo - ()tgão Kspecial - Rclaiot .\demir llenedito - (13/02/2016 
- \'oiação laijnimi - Voio n" 38296;,

'‘Direta de iiiconsQiMCionalidadc ixi Municip.il n" 2.3'2. de I” de ouuibro de 2013. qui insnrui o 
programa de educação em tempo integral em escola Ja redi municipal de ensino. \'icio formal de 
inconstiiucionaiidade. por Jes\io dc poder legislativo. Sc 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. Lri.icào 
dc atribuiçcics aos órgãos da .\dminisiração e di despesa.s sim dotação orçameiit.ina. f Ifeiisj aos 
artigos 5o' 4” It i Xl\ e 144 da ' lonstiiuicão Paulista. Iiioiiisiuuinuuiid.idt configurada .\ção 
procedeme.” (,\D1 20‘184“432UI48260ÜLHJ - São Paulo - Órgão Itspeçial - Relator IXndes l’i/a - 
30/07/2014 - \'otaçào Unânime - \'oio ii’' 29.2~6i (g.nj

Dc tal modo, exclui-se da competência legislativa dos membros da Câmara 
Municipal os atos normativos concernentes à gestão da coisa pública que dependem de 
decisão discricionária do (ihefe do Poder Executivo c aquelas matérias que a Lei Orgânica 
do Mumcípio reservou, expressamente, à iniciativa do Prefeito.

Não é possível ohidat, ainda, que o Chefe do Poder Executivo só carece dc 
autorização legislativa quando a matéria, por sua natureza, tal exige, caso contrário, não há 
que se falar nesse tipo de outorga por parte da Edilidade. Nesse sentido a decisão do E, 
Tribunal de Justiça dc São Paulo que declarou a inconsticucioaalidade da Lei Municipal n° 
9.54.^. de 19 dc junho de 2017:

DIRETA DF. IXCONSmraoXALIDADE. Ui n° 9.543. de 19 de junho dc 201", do 
.Município dc São Josit dos Campos, que autoriza o Poiler F.xeçuii\'o a estabelecer com,êiiio 
com empresas pnvadas que re.alizassein doarem à Edilid:ide e, em contrapartida, desejassem 
ter suas logomarcas gravadas ou impressas nos produtos dos alunos das unidades escolares 
da rede municijial lie ensmo. Lei autorizativa ou de delegação que não encontra sentido 
no ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa de autorização do
Legislativo para o cxercicio de atos dc sua exclusiva ou mesmo concorrente
competência. N iolacáo tlagranrc á separação de Poderes (art. .5°. CE. SP). 
Inconstinicionalidadc declarada. Doutrina e jiinsprudcncia (dci STF' e deste Órgão Especial).
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AÇÃO PRCH;HDI',ML, (,\D1 2ul58n6-r.2(118.8.26.UOOII, Rei; Bcrena da Silveira, jul.
20/1.16 '2ü!8') (}!.nj

.\ssim, a proposirura, cm pese o louvável propósito do autor, não preenche 
as condições para a sua regular tramitação, noradamente em razão de não se coadunar com 
as disposições contidas no artigo 2o da Constituição l;ederal c nos artigos 5o, “caput”, 47, II, 
Xl\' e XVIII, e 144, da Constituição do Kstado de São Paulo.

Por outro lado, a implementação do objeto do projeto cm comento poderá 
implicar na realização ou aumento de despesas, sem que a proposta traga elementos que 
comprovem haver a necessária fonte dc cobertura respectiva, cm obediência ao estatuído no 
artigo 68 da I^i Orgânica do Município e também ã Lei Complementar n.° 101/2000, 
conhecida como a l.ci dc Responsabilidade Fiscal. Sob esse aspecto, é de se notar que a 
proposta SC incompatibiliza com os artigos 25 e 176,1, da Constituição do Estado.

De qualquer maneira, em razão dos obstáculos jurídicos que acometem a 
proposirura, 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.

Por fim, anota-sc que a redação do art. Io da proposta deverá se adequar às 
normas de redação técnico-legislativa constantes na Lei Complementar n" 95/1998.

Nestes termos, o projeto não reúne condições, sob o aspecto jurídico, de ser 
apreciado pelos nobres \’creadores desta Casa Legislativa.

E o parecer.

São José dos Campos, 9 de novembro de 2018.

Thiago loel de Almeida 
Asstpsor luridico

Jani KMriãdos bantos 
is/cssora lurídica

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da .\sscssoria jurídica
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