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-ASSESSORIA TURÍDirA-

PARECER N.” 8017 - A/J
(Rcf.: autorizativos)
Proc. n.ü 11306/2018 
PL n" 433/2018 
Ver. Cybotg

“Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos a determinar a Execução do Hino 
Nacional Brasileiro, nas escolas do ensino 
fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino 
c dá outras providencias.”

Trata-se de projero de lei, de autoria do Ilustre Vereador Cvborg, cjuc 
objetiva autorizar a Prefeitura .Municipal de São )osé dos Campos a determinar a execução 
do Hino Nacional Brasileiro nas escolas do ensino fundamental da Rede Pública Municipal 
de r.nsino, e dar outras providências,

■\ matéria é inerente à organização administrativa, podendo o Prefeito 
Municipal, acaso tal deseje, implementá-la por intennédio de medida administrativa, uma vez 
que o gerenciamento do Município lhe compete, c-x vi do estatuído no art. 93, inciso II. da 
l.ci Orgânica do Município, sendo certo que este dispositivo tem seu apoio constimcional no 
que prcccitua o inciso II do art. 84. da Consuruição da República.

Entretanto, ainda que considerássemos a hipótese dc que a matéria haveria 
dc ser implementada por intermédio de lei municipal, por envolver as secretarias municipais 
e as respectivas estruturas, a competência de iniciativa legislativa seria privativa do Prefeito 
Municipal, amparada no art. 47, incisos II. XI e Xl\'. da Constituição do Estado de São 
Paulo, c artigos 65, incisos I\' c V, c 93. inciso XIII, da l.ei Orgânica do Município, verim'.

Artigo 47 [..,]
n - exercer, com o auxilio dos Secretários de Estado, a direção superior da 
administração estadual;
[■:i
XI - iniciar o processo legislauvo. na íonna e nos casos previstos nesta Constituição; 
[...]
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do 
Executivo; (g.n)

Art. 65. Compete privaiivamente ao Prefeito a inicianva dos projetos de lei que 
disponham sobre;
(...)
r\7 - organização administrativa, matéria orçamentária, sen-iços públicos e recursos 
humanos da administração;
V • criação, estruturação c atribuições dos órgãos da Administração Pública 
Municipal.
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Arc. 9.3. Ao Prefciio compctc privadviimemc:
(7)
XIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da Administração 
Municipal, na forma estabelecida por esta lei;

No tocante à Imha divisóna da iniciativa legislativa, destacamos a lição de 
Hcly Lopes Mcirellcs;

‘Leis de iniciaávn da Câmara ou, mais propriamente, dc seus vereadores são todas 
as «.jue a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privatívamente à 
iniciativa do prefeito. .\s leis orgânicas municipais dc\'cm reproduzir, dentre as 
matérias previstas nos aris. 61. v 1°, e 165 da Cl-, as que se inserem no âmbito da 
competência municipal” (Direito .Municipal Brasileiro, São Paulo; Malheiros, 1997, 
9a ed., p. 431).

O E. Tribunal de justiça de São Paulo, por sua vez, dispòc que compete ao 
Poder Executivo legislar sobre matérias ínsicas à organização administrativa:

“Ação direta de inconsmucionaLdade. Ixi 8.201/14 ("ohnga a impressão do Hino Xacional 
Brasileiro c do Hino dc Franca na capa e contracapa de eadcnios adquiridos pelo município 
t distribuídos na rede muiucipal de ensino")- Inconsiiiucionalidade, por enar obrigações c se 
imiscuir em maténa de competência exclusiva do Poder Execimvo. Descaiiimento. \‘icio de 
inidaiiva. Dcsrcspciro aos arugos 5o, caput, 25 e 144 da (ionstiiuiçào do listado. Ação 
procedente. (.3D1 223U6U2682U14H26(J00l> - São Paulo - Órgão Especial - Relator Borclli 
Thomaz - 27/1)5/2(115 — Votação Unânime — \’oto n" 21648).

“Ação Direta de Inconstmicionalidade - Ixa n. 5.198/16 do Município de Taubaié - Lei, de 
iniciativa parlamentac, que prevê a obrigatoriedade de a .\dmmisiração Pública municipal dar 
publicidade acerca da listagem dc pacientes que aguardam transferência, há mais de 48 horas, 
do Pronto Socorro .Municipal de 'J aubaté para os hospitais públicos da região - Usurpação 
de atribuição pertinente à atividade privativa do Executivo, pelo Legislativo, na medida em 
que se trata de maiena dc gestão administrativa, cabendo ao prefeito gerir os bc-ns públicos - 
Ofensa ao princípio da separação dos poderes mediante violação da reserva da 
.Administração na prestação dc serviços públicos e na organização c funcionamento dos 
órgãos públicos do Poder Executivo - Infringência. ainda, ao principio da razoabilidadc - 
Inteligência dos arugos .5". 41. uiasos II. .XIV e XIX, alínea 'a', 111 e 144 da Constimição 
Estadual - Ação direta (ulgada procedente para declarar a inconstiiucionalidadc da lei.” (.ADI 
2I6ü557682i.il6826üU(J0 . São Paulo - Órgão Especial Relator Sérgio Rui - 08/02/201"' - 
Maioria dc \'otos - A'oto n" 24.13.3)

Não é possível olvidar, ainda, que o Chefe do Poder Executivo só carece de 
autorização legislativa quando a matéria, por sua natureza, ral 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 de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 
9.54.3, dc 19 de junho de 2017;

DIRE I .\ DE lXCONSTiTUCK1N.ALID.ADE, Lei n" 9.543. de 19 de junho de 20D, do 
Mumcipio de São josc dos Campos, que autoriza o Poder Executivo a estalielecer convênio 
com empresas privadas que realizassem doarem á Edilidade e. cm contrapartida, desejassem 
ter suas logom.ircas gravadas ou unpressas nos produtos dos aluno.s das unidades eseohites 
da rede municipal dc cnsuio. Lei autoriz.ativa ou de delegação que não encontra sentido 
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no ordenamento jurídico, vez guc o Prefeito não precisa de autorização do
Legislativo para o exercicio de atos dc sua exclusiva ou mesmo concoffcme
competência. \,io)aciK> tlagranre à separação de Poderes (art. 5". CH/SP).
inconstitucionalidade dedarada. Doutnna e jiirispnidciicia (do S'l'!-' e deste Órgão Hspccial).
.\Ç.\() PROCF.DF.NTH. (.\D1 2(i!.S8n6-l".2ni8S,26.un0n. Rei: Hercita da Süveira. jul.
20/06/2018) (g.n)

As.sim, resta patente que a proposirura em questão afronta ao artigo 21' da 
Constituição Federal e ao.s artigos .S°. “caput”. 47, II, Xl\' e XMH, c 144, da Constiniiçào 
do Listado dc 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 fonre de cobertura respectiva, em obediência ao estatuído no 
artigo 68 da Lei Orgânica do Município e também à Lei Complementar n.0 101/2000, 
conhecida como a Lei dc Responsabilidade Fiscal. Sob esse aspecto, c de se notar que a 
proposta se incompatibiliza com os artigos 25 e 176, I, da Constituição do listado.

Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se a necessidade dc adequação da 
redação da ementa e do an. Io às normas constantes na I.ei Complementar nu 95/1998.

Nesres termos, é dc nosso sentir que o projeto não reúne condições, sob o 
aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa Legislativa.

Ê o parecer.

São José dos Campos, 9 dc novembro dc 2018.

'lliiagojoel dc Almeida 
-\sses ;or luridico

\

Jani' incos 
sora lurídica

Sérgio Ricatdb Sant’Ana
Consultor da .\sscssoria iuridica
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