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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 

 
 
PARECER Nº 10.752 – A/J 
(ref.: datas comemorativas) 
Proc. n.º 1002/2022 
PL n.º 14/2022 
Vereadora Dulce Rita 
Emenda nº 02  

 
 

“INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
CUIDADOS PALIATIVOS À QUALIDADE DE 
VIDA E À ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS 
COM DOENÇAS SEM POSSIBILIDADE DE 
CURA.” 
 
 
 

  Trata-se de emenda modificativa proposta pela Vereadora Dulce Rita ao 
projeto de lei de sua autoria que objetiva instituir a “Política Municipal de Cuidados Paliativos 
visando a qualidade de vida e à atenção integral de saúde das pessoas com doenças sem possibilidade de cura” 
(art. 1º). 
 
  Anota-se, de proêmio, que essa Assessoria Jurídica, na ocasião da análise da 
propositura original, fez as seguintes observações no Parecer Jurídico nº 10.243 – A/J: 
 

   “(...) A matéria tratada na propositura em epígrafe, instituição 
de políticas públicas voltadas à saúde da população local, é de interesse 
estritamente local, de modo que o município possui competência legislativa 
para a sua regulamentação, conforme previsto no art. 30, inciso I, 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 
 

1 Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 282/283 
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de restaurante e similares, coleta de lixo, ordenação do uso do 
solo urbano, etc., dizem secundariamente com o interesse 
estadual e nacional.” 

 
   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. 
 
   Anota-se que o E. Supremo Tribunal Federal, 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 a 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.    
 
   Entretanto, a previsão dos arts. 3 e 4º dizem respeito à forma 
que será adotada para a concretização da política que se pretende instituir, 
providência esta que recai privativamente ao Chefe do Poder Executivo, 
consoante se extrai do art. 84, inciso VI, “a”, da Constituição da República, 
do art. 47, XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado de São Paulo e do 
art. 93, II e XIII, da Lei Orgânica Municipal: 

 
“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: 

 
2 Direito Municipal Brasileiro. 16ªed. São Paulo: Malheiros, p. 136/137 
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a) organização e funcionamento da administração estadual, 
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;” 
 
“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;” 

    

   Por essa razão, a competência para o impulso do processo 
legislativo que tenha como objeto a administração do município é privativa 
do Chefe do Poder Executivo, conforme prevê o art. 65, IV, da Lei 
Orgânica Municipal. 
 
  A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo é pacífica quanto ao entendimento 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)  

   
  Nesse passo, a autorização para a formalização de parcerias 
(art. 3º) e a definição da composição da equipe que executará a política 
pública (art. 4º) configuram violação do princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes previsto no art. 2º da Constituição da República, 
no art. 5º da Constituição do Estado e no art. 7º 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 a Autora 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, 
anota-se a necessidade de: a) revisão do uso de letras maiúsculas na ementa; 
b) de substituição da expressão “Programa Municipal” pela expressão 
“Política Municipal” nos arts. 2º e 3º, a fim de adequar a redação à previsão 
da ementa e do art. 1º; e c) a substituição da expressão “Executivo 
Municipal” pela expressão “Poder Executivo” no art. 3º. 

  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.” 

 
   A emenda em epígrafe, segundo se extrai do texto normativo proposto, tem 
por finalidade: a) modificar da redação da ementa com o uso de letras minúsculas; b) alterar 
a redação do caput do art. 2º com a substituição da expressão “Programa Municipal” por 
“Política Municipal”; c) corrigir a numeração do art. 4º, substituindo-se as expressões 
“Programa Municipal” por “Política Municipal” e “Executivo Municipal” por “Poder 
Executivo”; d) corrigir a numeração dos artigos 5º e 6º. 
 
   Como se nota, as alterações que se pretende realizar com a proposta 
acessória têm por finalidade adequá-la às normas de redação que estão contidas na Lei 
Complementar nº 95/1998; sendo mantidas as demais disposições, inclusive a previsão de 
concessão de autorização para o Poder Executivo para a formalização de parcerias (art. 4º); 
disposição que, conforme salientado no Parecer acima destacado, configura violação do 
princípio da independência e harmonia entre os Poderes previsto no art. 2º da Constituição 
da República, no art. 5º da Constituição do Estado e no art. 7º da Lei Orgânica Municipal. 
 
   Por sua vez, não foram indicados nos autos os impactos decorrentes da 
execução da norma e a origem dos recursos necessários ao custeio das despesas que se 
objetiva criar, o que se incompatibiliza com os artigos 16 e 17 da Lei 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 25 e 176, inciso I, da Constituição do Estado e 68 da Lei Orgânica 
do Município. 
 
   Nestes termos, a alteração proposta com a presente emenda em epigrafe não 
possui o condão de afastar a conclusão exposta no Parecer nº 10243 – A/J no sentido de 
que o projeto é verticalmente incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo, e 
contrária às normas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do 
Município. 
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   Diante do exposto, reitera-se que o projeto de lei em tela não reúne 
condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos Senhores Vereadores. 

   É o parecer. 
 

São José dos Campos, 3 de outubro de 2022.  
 
  

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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