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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER N.º 10.497– A/J 
(Ref.: autorizativos) 
Proc. n.º 9025/2018 
PL nº 341/2018 
Ver. Roberto do Eleven 
Substitutivo nº 1 

 
“Dispõe sobre exames de audiometria e 

oftalmológico para alunos da rede pública de 

ensino do Município de São José dos Campos e dá 

outras providências.” 

 

  Trata-se de substitutivo nº 01 apresentado pelo Vereador Roberto do Eleven 

ao projeto de lei em epígrafe que tem por escopo autorizar o Poder Executivo a realizar 

exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos (audiometria) nos alunos matriculados na 

rede municipal de ensino, e dar outras providências (art. 1º). 

 

   No parecer nº 7881 – A/J, elaborado quando da análise da propositura 

original, esta Assessoria Jurídica se manifestou nos seguintes termos: 

 

 “(...) 

   A matéria versada no projeto em tela é inerente à organização 
administrativa, podendo o Prefeito Municipal, acaso tal deseje, implementá-la 
por intermédio de medida administrativa, uma vez que o gerenciamento do 
Município lhe compete, ex vi do estatuído no art. 93, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município, sendo certo que este dispositivo tem seu apoio 
constitucional no que preceitua o inciso II do art. 84, da Constituição da 
República. 
 
   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. 65, incisos 
IV e V, e art. 93, inciso XIII, ambos da Lei Orgânica do Município, verbis: 

 
Art. 65. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que 
disponham sobre:  
(...) 
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IV - organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e recursos 
humanos da administração;   
V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública 
Municipal. 

 
Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente: 
(...) 
XIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da Administração 
Municipal, na forma estabelecida por esta lei; 

 
  Nos exatos termos das normas retro elencadas, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo já decidiu pela inconstitucionalidade de Leis de iniciativa 
parlamentar que tratam de matérias semelhantes: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.297, de 12 de 
novembro de 2015, do Município de Taquaritinga, que dispõe sobre a realização de 
exame biométrico nas escolas municipais. Matéria de interesse local. Ingerência do 
parlamento local na administração pública. Reconhecimento da 
inconstitucionalidade da lei. Ação procedente.” (ADI 22634455220158260000 – 
São Paulo – Órgão Especial – Relator Tristão Ribeiro – 27/04/2016 – Votação 
Unânime – Voto nº 26706). 
 
“Direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 2.372, de 17 de outubro de 2013, 
que institui o programa de educação em tempo integral em escola da rede municipal 
de ensino. Vício formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder legislativo. Se 
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. Criação 
de atribuições aos órgãos da Administração e de despesas sem dotação 
orçamentária. Ofensa aos artigos 5°: 47: II e XIV: e 144 da Constituição Paulista. 
Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente.” (ADI 
20718474320148260000 – São Paulo - Órgão Especial – Relator Péricles Piza – 
30/07/2014 - Votação Unânime – Voto nº 29.276) (g.n) 

 
  A corroborar tal entendimento, trazemos a lição de Hely 
Lopes Meirelles sobre a questão aventada na presente propositura: 

 
“Em princípio, o prefeito pode praticar os atos de administração ordinária 

independentemente de autorização especial da Câmara. Por atos de 
administração ordinária entendem-se todos aqueles que visem 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 aniquiladoras dessa faculdade 
administrativa, sob pena de incidir em inconstitucionalidade, por ofensa 
a prerrogativas do prefeito.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
municipal brasileiro. 9ªed., São Paulo, Malheiros, 2003, p.519) (g.n) 

 
   O E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
sentido de que a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320030003100330039003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

Processo nº 9025/2018 – Pág. 3 

competência do Poder Executivo configura violação do princípio 
constitucional da reserva de administração: 

“RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa 
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave 
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de 
caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, 
quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, 
em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de 
suas prerrogativas institucionais” (STF, ADI-MC 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23). 

   Nessa senda, uma vez que a propositura disciplina atos que 
são próprios da função executiva, a iniciativa do Vereador é verticalmente 
incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo, especialmente 
com os seus artigos 5.º, 47, II, XIV e XIX, a, e 144.  
 
   Sem embargo, a efetiva implementação da norma em epígrafe 
poderá acarretar em despesas que serão suportadas pelo erário, não havendo 
nos autos a indicação da necessária previsão de receita para a cobertura dos 
gastos, tampouco a demonstração do impacto que a medida promoverá no 
orçamento do município, sendo certo que a previsão do artigo 3º não satisfaz 
o comando dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/00 e do art. 68 da 
Lei Orgânica Municipal. 
   

 Por outro lado, destaca-se que a jurisprudência firmou 
entendimento no sentido de que o caráter autorizativo da propositura não 
afasta a irregularidade nela existente, conforme demonstra a decisão 
proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.543, de 19 de junho de 2017: 

 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 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 Edilidade e, em contrapartida, desejassem ter suas 
logomarcas gravadas ou impressas nos produtos dos alunos das unidades 
escolares da rede municipal de ensino. Lei autorizativa ou de delegação 
que não encontra sentido no ordenamento jurídico, vez que o 
Prefeito não precisa de autorização do Legislativo para o exercício 
de atos de sua exclusiva ou mesmo concorrente competência. 
Violação flagrante à separação de Poderes (art. 5º, CE/SP). 
Inconstitucionalidade declarada. Doutrina e jurisprudência (do STF e 
deste Órgão Especial). AÇÃO PROCEDENTE. (ADI 2015806-
17.2018.8.26.0000, Rel: Beretta da Silveira, jul. 20/06/2018) (g.n) 
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   De qualquer maneira, em face dos obstáculos jurídicos que 
acometem à propositura, para que esta não se perca, o Regimento Interno da 
Câmara Municipal concede aos Vereadores a possibilidade de encaminhar a 
matéria ao Prefeito Municipal por intermédio de INDICAÇÃO. 
 
    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.” 

 
  O substitutivo proposto, consoante se extrai do texto normativo (evento 1.2 

do substitutivo 1/2022), apresenta-se com as seguintes modificações: a) altera a redação da 

ementa para denotar o caráter autorizativo da proposta; b) suprime da redação do art. 1º a 

indicação da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, 

mantendo-se, porém, a previsão contida no parágrafo único; c) substitui o verbo “deverá” 

contido no art. 2º pelo verbo “poderá”; d) suprime as obrigações contidas nos artigos 3º, 4º 

e 5º; e) mantém a disposição do art. 6º no art. 3º, porém, com a substituição do verbo 

“deverá” por “poderá” para denotar o caráter autorizativo da medida, e inclui previsão para 

fornecimento de aparelho auditivo de forma gratuita (parágrafo único);   f) registra nos 

artigos 4º e 5º a previsão de formalização de convênios e indicação genérica dos recursos 

orçamentários, mantendo-se a previsão dos artigos 7º e 8º da proposta original; e g) suprime 

a cláusula de vigência da norma do art. 9º da proposta original.  

 

  Como se nota, a propositura em tela, embora tenha realizado alterações na 

redação de parte dos dispositivos do projeto original, mantém seu escopo principal, qual 

seja, a previsão de concessão de autorização para o Poder Executivo “realizar exames 

oftalmológicos e otorrinolaringológicos (audiometria) nos alunos matriculados na rede municipal de ensino”, 

proceder o “encaminhamento dos alunos com deficiências visuais ou auditivas para programas específicos”, 

bem como para que sejam formalizados convênios ou parcerias para que seja implementada 

a norma; matérias ínsitas à organização administrativa cuja competência legislativa, 

consoante destacado no parecer acima destacado, é privativa do Chefe do Poder Executivo.   

 

   É de considerar, ainda, que a jurisprudência firmou o entendimento de que o 

caráter autorizativo da propositura não afasta a irregularidade nela existente, conforme 

decisão proferida E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ação que declarou a 
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inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.543, de 19 de junho de 2017 (ADI 2015806-

17.2018.8.26.0000, Rel: Beretta da Silveira, jul. 20/06/2018). 

 

 Assim, o substitutivo apresentado não se mostra apto para afastar os vícios 

de iniciativa consignados no parecer nº 7881– A/J destacado acima; sendo mantidas as 

conclusões já exaradas no sentido de que a proposta não se coaduna com os artigos 5º e 47, 

II, XIV e XVIII, da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios por 

força do art. 144 da referida Carta. 

 

   Sobre a técnica de redação legislativa, anota-se a necessidade de supressão do 

sinal gráfico “maia-risca” que segue após a indicação da expressão “parágrafo único” nos 

artigos 1º e 3º da proposta. 

 

   Outrossim, a despeito da previsão do art. 1º do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de 

setembro de 1942, que institui a “Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro”, recomenda-se 

a inclusão de cláusula de vigência da norma no substitutivo proposto. 

 

   Por fim, a proposta acessória em tela deverá ser instruída com a justificação 

em conformidade com o que dispõe o art. 111, §1º, “f”, do Regimento Interno da Casa. 

 

  Nesse passo, o substitutivo nº 01, tal como a propositura original, não possui 

condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos Senhores Vereadores. 

 

 É o parecer. 

 

São José dos Campos, 27 de maio de 2022. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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