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PARECER Nº 0012/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O VETO APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº 316/07. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que 
dispõe sobre a criação, no âmbito do Município de São Paulo, do Serviço de 
Odontologia Comunitária em ônibus e micro-ônibus a ser operado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Aprovado em 2ª discussão e votação na 254ª Sessão Extraordinária realizada no 
dia 18 de dezembro de 2008, foi o projeto encaminhado à sanção tendo recebido 
veto total do Executivo. 
Alega o Sr. Prefeito que a lei aprovada, ao criar novas incumbências e encargos 
para os órgãos municipais da área da saúde e para as  Subprefeituras legisla sobre 
matéria atinente à organização administrativa, assunto de competência privativa do 
Executivo Municipal, bem como que importa em aumento de despesas sem a 
correspondente indicação de recursos, esbarrando na Lei Complementar nº 101/00. 
Assiste razão ao Sr. Prefeito, como veremos a seguir. 
Com efeito, ao determinar a prestação de serviço por parte da Secretaria Muncipal 
de Saúde, cuida o projeto de ato concreto de administração, privativo do Sr. 
Prefeito, bem como de norma atinente à organização administrativa, que segundo 
Odete Medauar, engloba, exemplificativamente, preceitos relativos à “divisão em 
órgãos, vínculo entre órgãos, distribuição de competências entre os órgãos, 
administração direta, administração indireta etc. “ (in “Direito Administrativo 
Moderno”, Ed. RT, 2ª ed.,  pág. 31), assuntos que a Lei Orgânica reserva à 
iniciativa legislativa privativa do Sr. Prefeito, nos termos do art. 37, § 2o, IV  c/c 
art. 69, XVI. 
A matéria já foi objeto de análise pelo judiciário: 
ADI 2.840-5/ESPÍRITO SANTO 
... 
É firme nesta Corte o entendimento de que compete exclusivamente ao Chefe do 
Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre remuneração de pessoal, 
organização e funcionamento da Administração. O desrespeito a esta reserva, de 
observância obrigatória pelos Estados-membros por encerrar corolário ao princípio 
da independência dos Poderes, viola o art. 61, § 1º, II, a e e da Constituição 
Federal. Precedentes: ADI 2.646, Maurício Correa, ADI 805, Sepúlveda Pertence, 
ADI 774, Celso de Mello, ADI 821, Octavio Gallotti e ADI 2186-MC, Maurício Corrêa. 
ADI nº 63.449.0/0-00/TJSP: 
... 
Vale lembrar que é o Prefeito quem tem a aptidão, segundo a regra constitucional, 
de administrar o Município (artigo 47, XIV, da Constituição Estadual). É ele quem 
exercita as funções de governo relacionadas com o “planejamento, organização e 
direção de serviços e obras da municipalidade e, para tanto, dispõe de poderes 
correspondentes de comando, de coordenação e de controle de todos os 
empreendimentos da Prefeitura. 
O Poder Legislativo Municipal, a seu turno, é o que elabora, modifica, altera e 
emenda as leis, em caráter geral, abstrato e impessoal, que regula o 
comportamento dos munícipes. A Câmara do Município não administra, mas apenas 
fixa regras de administração, reguladoras da atuação administrativa do Prefeito. 
Por isso, por deliberação do plenário, pode indicar medidas administrativas ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a título de colaboração e sem qualquer 
obrigatoriedade. Todavia, não pode prover situações concretas por seus próprios 
atos e impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de exclusiva atribuição 
e competência. (Des. Fonseca Tavares). 
Cumpre observar ainda que o projeto, ao atribuir funções à Secretaria Municipal de 
Saúde e às Subprefeituras, esbarra no disposto pelo art. 69, XVI, da LOM que reza: 



Art. 69. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei: 
... 
XVI – propor à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação, alteração das 
Secretarias Municipais e Subprefeituras, inclusive sobre suas estruturas e 
atribuições; 
Lembre-se ainda que está a proposta gerando uma despesa obrigatória de caráter 
continuado, definida nos termos do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal como 
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação leal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.  
Dessa forma, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
deveria a proposta vir instruída com a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e 
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, o que não ocorreu. 
Ante o exposto somos, 
PELA MANUTENÇÃO DO VETO. 
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