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PARECER Nº 626/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0151/09.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Marta Costa, que dispõe 
sobre a realização no Município da campanha de conscientização sobre a síndrome 
de Asperger.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos, inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de 
lei que versem sobre a matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa 
para projetos de lei que disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida 
do citado diploma legal, através da Emenda nº 28, de 14 de fevereiro de 2006.  
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior (In, Curso de Direito 
Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p.841), entende-se, não 
aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o 
afete de modo mais direto e imediato.  
Além disso, a proposta cuida de matéria atinente à educação e à saúde sobre as 
quais há competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal, 
bem como dos Municípios, que podem suplementar a legislação federal e estadual, 
dentro dos limites do predominante interesse local (arts. 24, incisos IX e XII c/c 
art. 30, I e II, da Constituição Federal).  
Vale citar, com o intuito de ilustrar este entendimento, as palavras do doutrinador 
Petrônio Braz (in "Direito Municipal na Constituição", Editora JH Mizuno, 6ª edição, 
pág. 194):  
A competência dita supletiva é a que se estabelece por ampliação, permitindo a 
solução de possíveis conflitos, atribuindo-se ao Município capacidade para a 
elaboração de leis, em atendimento ao interesse local, versando sobre matéria não 
definida em sua competência privativa.  
A Constituição Federal facultou ao Município os mais amplos poderes para 
suplementar, nos assuntos de interesse local, as legislações federal e estadual.  
Essa legislação suplementar torna-se necessária especialmente nos assuntos 
relacionados na Constituição Federal .  
Cumpre destacar que ao conscientizar a população em geral sobre tal síndrome, a 
proposta visa aumentar as chances de diagnóstico do portador da síndrome e 
melhorar o convívio social entre estes e a população em geral.  
Neste sentido, o art. 213 , da Lei Orgânica, prevê a atribuição do Município de 
garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar físico, mental 
e social do indivíduo e da coletividade, a busca da eliminação do risco de doenças e 
outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho.  
Para a aprovação do projeto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, na forma do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 11/04/2012.  
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VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0151/09.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Marta Costa, que dispõe 
sobre a realização no Município da campanha de conscientização sobre a síndrome 
de Asperger.  
Não obstante, os elevados propósitos de sua autora, o projeto não reúne condições 
pra prosseguir em tramitação, eis que invade campo de competência privativa do 
Poder Executivo.  
Com efeito, ao criar para o Município a obrigação de realizar a campanha em tela a 
propositura caracteriza-se como ato concreto de administração, inclusive atribuindo 
expressamente funções às Secretarias Municipais de Educação e da Saúde. Perde, 
portanto, a abstração e generalidade de que devem se revestir os mandamentos 
legais.  
É cediço que incumbe ao Poder Executivo a gestão, a organização e a execução dos 
serviços públicos municipais, dentre os quais estão os serviços de saúde e 
educação, devendo para tanto estar resguardado de interferências indevidas em 
sua atuação. Exatamente por isso, a Lei Orgânica do Município assegura ao Poder 
Executivo a competência para dispor sobre a estrutura, organização e 
funcionamento da administração municipal (art. 70, XIV) e para apresentar 
projetos de lei que disponham sobre a estrutura e atribuições das Secretarias 
Municipais e Subprefeituras (art. 69, XVI), bem como sobre organização 
administrativa (art. 37, § 2º, IV).  
Dessa forma, cabe ao Executivo, identificada a necessidade de promover a 
orientação e a conscientização da população sobre a síndrome em pauta e 
compatibilizando tal necessidade com todas as demais prioridades existentes na 
área da saúde, promover as medidas adequadas, as quais, observe-se, independem 
de lei para sua implementação.  
Nesse ponto, oportunas as palavras do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles (in 
“Estudos e Pareceres de Direito Público”, Ed. RT, 1984, pág. 24) ao efetuar a 
precisa distinção acerca dos âmbitos de atuação dos Poderes Executivo e 
Legislativo:  
“3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do 
Município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo 
que a do Prefeito é a executiva, compreendendo a função governamental exercida 
através de atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles 
e estes concretos e específicos... 4. Em conclusão, a Câmara não administra e 
muito menos governa o Município, mas apenas estabelece normas de 
administração, reguladoras da ação administrativa do Prefeito. É nisso exatamente 
que reside a marca distintiva entre a função normativa da Câmara e a atividade 
executiva do Prefeito: o Legislativo atua como poder regulatório, genérico e 
abstrato. O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em atos 
específicos e concretos de administração.”  
Por oportuno, mencione-se que nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 160.996-0/2-00, que tinha como objeto lei municipal abordando outra 
importante doença que afeta muitos alunos, qual seja, a dislexia, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, corroborou as assertivas acima, no sentido da 
exclusividade conferida ao Chefe do Poder Executivo na gestão dos serviços 
públicos, incluindo a criação de programas a serem implementados pela 
Administração, verbis:  
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Estadual nº 12.524, de 2 de 
janeiro de 2007, que dispõe sobre a “Criação do Programa Estadual para 
Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação”. Norma de 
iniciativa parlamentar. Ato típico de administração, de atribuição exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo. Invasão da esfera de atuação do Governador do Estado, a 
quem compete gerir a administração pública estadual, cabendo-lhe, segundo o seu 
poder discricionário, avaliar a oportunidade e a conveniência de criar programa 



para identificação e tratamento da dislexia na rede oficial de educação, com 
imposição de obrigações às Secretarias da Educação e da Saúde. Hipótese, 
ademais, que implica em criação de despesa pública, sem que tenha havido 
previsão na lei orçamentária, com indicação das fontes de custeio. Ofensa ao 
princípio constitucional da separação e independência de poderes. Violação dos 
artigos 5º, 25, 47, II, e 176, I, todos da Carta Política Estadual. Ação julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada.”  
Dessa forma, a propositura ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e 
contemplado também na Lei Orgânica do Município (art. 6º).  
Por fim, registre-se que, ainda que não existisse o vício de inconstitucionalidade 
acima apontado a macular o projeto, incidiria este em ilegalidade por não terem 
sido observados os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15, 16 e 
17). Com efeito, a propositura cria despesa obrigatória de caráter continuado e nos 
termos dos citados dispositivos legais, deveria ser feita a comprovação da 
existência de receitas para a sua implementação, bem como deveria ser elaborada 
a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da medida no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.  
Ante o exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE, sem 
prejuízo do prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo 
Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do Regimento Interno.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 11/04/2012.  
ADOLFO QUINTAS – PSDB – RELATOR  
CELSO JATENE – PTB  
 


