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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
  
 
 
 
PARECER N.º 10.472 – A/J 
(Ref.: Autorizativo, campanha) 
Proc. n.º 4655/2022 
PL n.º 152/2022 
Ver. Fernando Petiti 
 

 
“Institui no âmbito municipal a ‘Campanha 
Dezembro Caramelo’, dedicada a ações de 
conscientização contra o abandono de animais e 
dá outras providências.” 

 
 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Vereador Fernando Petiti, que 
objetiva autorizar o Poder Executivo a “instituir no Município a “Campanha Dezembro Caramelo”, 
que passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do município de São José dos Campos, dedicada a 
ações de conscientização contra o abandono de animais” (art. 1º). 
 
  A propositura foi instruída com a justificativa (evento 1.3), nos termos do art. 
111, § 1º, “f”, do Regimento Interno. 
 
   A matéria tratada na propositura em epígrafe, instituição de campanhas 
voltadas à proteção do meio-ambiente e ao bem-estar da população local, é de interesse 
estritamente local, de modo que o município possui competência legislativa para a sua 
regulamentação, conforme o art. 30, inciso I, e o art. 180, ambos da Constituição da 
República. 
  
   Alexandre de Moraes1 reconhece que os assuntos de interesse local, ínsitos à 
competência legislativa do município, são os que dizem respeito diretamente às necessidades 
imediatas dos Municípios: 
 

“Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles interesses que disserem 
respeito mais diretamente às necessidades imediatas dos municípios, mesmo que acabem 
gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União), pois, como afirmado por 
Fernanda Dias Menezes, ‘‘é inegável que mesmo atividade e serviços tradicionalmente 
desempenhados pelos municípios, como transporte coletivo, polícia das edificações, 
fiscalização das condições de higiene de restaurante e similares, coleta de lixo, ordenação do 
uso do solo urbano, etc., dizem secundariamente com o interesse estadual e nacional.” 
 
 

 
1 Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 282/283 
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   Hely Lopes Meirelles,2 por sua vez, destaca que o que define e caracteriza 
interesse local, inscrito como dogma constitucional, “é a preponderância do interesse do Município 
sobre o do Estado ou da União”. Para o jurista, alcança o status de interesse local as matérias que 
se sujeitam simultaneamente à regulamentação pelas três ordens estatais, dentre as quais 
incluem-se as que estão relacionadas com a prestação de serviços públicos que objetivam 
assegurar ao cidadão o exercício dos direitos que estão na Constituição da República. 
 
   Entretanto, a criação de campanhas institucionais é ato típico de 
administração e, por esta razão, inerente às atribuições privativas daquele poder, consoante 
se extrai do art. 84, inciso VI, “a”, da Constituição da República, e no art. 47, XIX, “a”, da 
Constituição do Estado de São Paulo:  

 
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos;” 
 
“Artigo 47 - compete privativamente ao governador, além de outras 
atribuições previstas nesta constituição: 
(...) 
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da 
competência do Executivo; 
(...) 
XIX - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando 
não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos 
públicos;” 

 
Mas, ainda que considerássemos a hipótese de que a matéria haveria de 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, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo, art. 65, 
incisos IV e V, e no art. 93, incisos II e XIII, ambos da Lei Orgânica do Município: 

 
“Artigo 47 - compete privativamente ao governador, além de outras 
atribuições previstas nesta constituição: 
(...) 
II- exercer, com o auxílio dos secretários de estado, a direção superior 
da administração estadual;” 
 
“Art. 65. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos 
de lei que disponham sobre:  
(...) 
 IV - organização administrativa, matéria orçamentária, serviços 
públicos e recursos humanos da administração; (“Caput” do inciso com 
redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 18 de abril de 
1996; posteriormente modificado pela Emenda à Lei Orgânica nº 52, 
de 26 de março de 1998) 

 
2 Direito Municipal Brasileiro. 16ªed. São Paulo: Malheiros, p. 136/137 
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 V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração 
Pública Municipal;” 
 
“Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente: 
(...) 
II - exercer, com auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior 
da Administração Municipal; 
(...) 
XIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da 
Administração Municipal, na forma estabelecida por esta lei;” 

    
 

   A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, 
é no sentido de que são inconstitucionais normas de iniciativa parlamentar que interfiram na 
prática de atos de gestão administrativa: 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 5.426, DE 
26 DE DEZEMBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ QUE 
"DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORÇO 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO 
DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA 
DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E 
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA 
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.426/2018 DO 
MUNICÍPIO DE MAUÁ.” (TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 
2299695-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data 
do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)    

   

  Não obstante, o art. 3º, parágrafo único, do projeto veicula atribuições que, 
aparentemente, são impostas a órgãos subordinados ao Poder Executivo; atribuições que são 
tipicamente administrativas (atos de gestão) daquele poder, o que não se coaduna com o 
princípio da harmonia e separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição da 
República, no art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo e no art. 7º da Lei Orgânica 
Municipal. 

  Por sua vez, a previsão do art. 4º se revela inócua, uma vez que o poder 
regulamentar é conferido ao Chefe do Poder Executivo diretamente pelo art. 84, IV, da 
Constituição da República, pelo art. 47, III, da Constituição do Estado de São Paulo e pelo 
art. 93, VII, da Lei Orgânica Municipal. 

  Não obstante, a concretização do objeto poderá implicar em gastos, o que, 
em tese, exige que propositura seja instruída com o estudo de impacto orçamentário-
financeiro, em face do que dispõem os artigos 16 e 17 da Lei 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e artigo 68 da Lei Orgânica do Município, o que não verificamos no 
presente caso.  
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   Além disso, é de se notar que o legislador não indicou a origem dos recursos 
necessários ao custeio das despesas que se objetiva criar, o que se incompatibiliza com os 
artigos 25 e 176, inciso I, da Constituição do Estado, que estabelecem pressupostos de 
validade para as leis que dispõem sobre aumento de despesas que não estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual. 

  Por fim, sob o aspecto da técnica de redação legislativa, são necessárias as 
seguintes observações: a) o uso de aspas na ementa e nos arts. 1º e 2º deve ser revisto; b) o 
sinal gráfico “meia-risca” que segue a numeração do art. 3º deve ser suprimido; e c) o sinal 
gráfico “meia-risca” que segue a expressão “Parágrafo único” no art. 3º deve ser substituído 
pelo sinal gráfico “ponto”. 

  Diante do exposto, é de nosso entendimento que o projeto de lei não se 
encontra em condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos Senhores Vereadores. 

   É o parecer. 
 

São José dos Campos, 20 de maio de 2022. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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