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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
PARECER N.º 10.743 – A/J 
(Ref.: Autorizativo) 
Proc. n.º 9014/2022 
PL n.º 311/2022 
Ver. Fabião Zagueiro 

 
“Autoriza do Poder Público Municipal a 
instituir a ação cultural ‘O Jovem Poeta’ no 
âmbito Municipal, e da outras 
providências.” 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Vereador Fabião Zagueiro, que 
objetiva autorizar o “Poder Público Municipal” a “instituir a ação cultural ‘O Jovem Poeta’ a ser 
desenvolvida nos meses de abril e maio de cada ano” (art. 1º). 
 
   A proposta foi instruída com a justificação em conformidade com o art. 111, 
§1º, “f”, do Regimento Interno da Casa. 
 
  Sobre a competência para tratar do assunto versado na proposta em tela, 
ressalta-se que o Município, ancorado nos artigos 18 e 30, incisos I, da Constituição da 
República, poderá dispor sobre a forma em que será realizada a prestação de seus serviços 
no âmbito de seu território ou as ações que melhor atenderão à população.  

 

 O art. 21 da Lei Orgânica do Município também realça que “ao Município 

compete, no exercício de sua autonomia, legislar sobre assuntos de interesse local, provendo a 

tudo quanto se relacione com seu peculiar interesse e com o bem-estar de sua população”, e 
que lhe caberá “organizar-se juridicamente, elaborar as leis, atos e medidas de seu peculiar 

interesse” (inciso I). 
 
   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 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200340034003600380032003A00540052004100, 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 9014/2022 – Pág. 2 

 

   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, alcançam 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. 
 
   Anota-se que o E. Supremo Tribunal Federal, ao tratar de matéria 
semelhante em sede de repercussão geral, consignou que “Não usurpa competência privativa 

do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da 
sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 
61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).” (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)”. 

 
  Nesse ínterim, é possível que o Poder Legislativo estabeleça na legislação 
local algumas diretrizes para serem seguidas pelo Poder Público local visando ampliar ou 
melhorar o desenvolvimento de políticas públicas cuja implementação encontra-se no 
âmbito da competência do Município.    
 
   Neste caso, todavia, justamente por não adentrar na seara da competência 
privativa do Poder Executivo, o caráter autorizativo da proposta se revelará impróprio por 
caracterizar uma delegação indevida de função legislativa (art. 5º, §1º, da Constituição do 
Estado de São Paulo); atraindo, portanto, a pecha da inconstitucionalidade. 
 
  Ao tratar de caso semelhante, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: 
 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Santo André. Lei Municipal n. 
10.249, de 26 de novembro de 2019, que "Autoriza o Poder Executivo 
a instituir no Município de Santo André diretrizes que definam a política 
de enfrentamento à violência contra as mulheres". Parametricidade. 
Contraste entre lei ordinária e dispositivos da Lei Orgânica Municipal, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. Inteligência dos 
arts. 125, § 2º, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição 
Paulista. Incompatibilidade com o disposto nos arts. 25 e 176, I e II, da 
Constituição Estadual. Inocorrência. Lei de natureza autorizativa. 
Delegação ao Poder Executivo de instituição de normas que 
modificam o ordenamento jurídico local. Indevida intervenção no 
exercício de função típica da Administração municipal. Violação 
aos princípios da legalidade e da separação de poderes. 
Precedentes desta corte. Ação procedente, na parcela conhecida.” 
(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2082325-03.2020.8.26.0000; 
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão 
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
17/03/2021; Data de Registro: 18/03/2021) (g.n.) 

 

 
2 Direito Municipal Brasileiro. 16ªed. São Paulo: Malheiros, p. 136/137 
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  De tal sorte, a previsão de concessão de autorização para o Poder Executivo 
instituir o programa indicado na ementa e no art. 1º da proposta configura violação do 
disposto no caput e §1º do art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo. 

 
Por outro lado, caso a intenção seja tão somente a autorização para a criação 

de um programa ou uma ação, ou mesmo a autorização para a execução de atos materiais, o 
Chefe do Poder Executivo poderá assim fazer independentemente da autorização legislativa, 
uma vez que a medida é 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) 
 V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração 
Pública Municipal;” 
 
“Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente: 
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(...) 
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)   
  

   Deve-se observar, ainda, que os artigos 4º e 5º da proposta se imiscuem nas 
atribuições de órgãos do Poder Executivo, o que não se coaduna com o princípio da 
separação dos poderes que está previsto no art. 2º da Constituição do Estado de São Paulo, 
no art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo, bem como no art. 7º da Lei Orgânica do 
Município.   

   Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso semelhante, 
declarou 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 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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   Sem embargo, 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.  
 
   Sobre a técnica de redação legislativa, são necessárias as seguintes 
observações: a) a expressão “Poder Público Municipal” constante na ementa e no art. 1º 
deverá ser substituída por “Poder Executivo”; b) as aspas utilizadas na ementa e no art. 1º 
para destacar a denominação da ação que será instituída devem ser suprimidas; e c) no art. 1º 
deverá ser indicado o âmbito de aplicação da norma – Município de São José dos Campos - 
em conformidade com o art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998. 
 
   De qualquer maneira, em face dos obstáculos jurídicos que acometem a 
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. 
 
   Diante do exposto, é de nosso entendimento que, da forma como foi 
apresentado, 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, 23 de setembro de 2022. 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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