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PARECER Nº 721/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0644/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador João Jorge, que institui 
concurso para escolha da nova bandeira do Município de São Paulo. 

O projeto prevê uma série de atos a serem realizados pelo Executivo, tais como a 
criação de Comissão Organizadora do concurso, a qual fica incumbida de elaborar um 
regulamento, estabelecer as datas para o início e término das inscrições e instituir premiação à 
criação vencedora (art. 2º). 

Sob o aspecto jurídico, em que pese o elevado propósito do autor, o projeto não 
merece prosperar como veremos a seguir. 

Com efeito, nos termos dos artigos 37, § 2º, IV e 70, XIV, ambos da Lei Orgânica do 
Município, estamos diante de competência privativa do Executivo, pois, ao instituir um 
concurso, a propositura caracteriza-se como ato concreto de administração, perdendo a 
abstração e generalidade de que se devem revestir os mandamentos legais. O concurso é 
modalidade de licitação, previsto na Lei 8.666/93, cabendo ao Executivo à escolha da 
modalidade de licitação (concurso, convite, concorrência etc) e de seu tipo (menor preço, 
técnica e preço, melhor técnica etc), tratando-se um ato concreto não afeto ao Poder 
Legislativo. 

É cediço que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação e estruturação dos órgãos públicos e a gestão, a 
organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se desincumbir 
dessa tarefa de administração deve o Prefeito estar resguardado de interferências indevidas 
em sua atuação, razão pela qual lhe assegura o artigo 70, XIV da Lei Orgânica do Município a 
competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração 
municipal e, por sua vez, o art. 37, § 2º, IV da citada lei, lhe confere iniciativa privativa para 
apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa. 

Desta forma, o projeto, 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 também na Lei Orgânica do 
Município de São Paulo (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). 

Pelo 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, em 15/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/05/2019, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


