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PARECER Nº 922/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0131/04 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
dispor sobre a adoção da doação de sangue como critério de classificação em 
concursos públicos municipais. 
No entanto, não obstante as razões apresentadas pelo eminente edil, o projeto não 
reúne condições jurídicas de prosperar. 
A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, estabelece que “a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza ou complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” 
O dispositivo em questão,além de eleger o concurso como regra para a investidura 
em cargo ou emprego público, optou por definir também que o concurso deve ser 
por meio de avaliação por provas ou provas e títulos.  
O projeto em questão, ao estabelecer a doação de sangue como critério de 
classificação em concursos públicos municipais, cria um novo elemento de 
interferência na classificação dos candidatos, que não pode ser compreendido pelo 
universo das provas e dos títulos, dada a sua natureza, ofendendo, portanto, o 
inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. 
Além disso, ainda que o projeto não contivesse a afronta constitucional ora 
exposta, o projeto não poderia ser aprovado em razão do vício de iniciativa. 
Com efeito, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 37, 2º, inciso III, atribui ao 
Prefeito a prerrogativa de iniciar projetos que versem sobre servidores públicos 
municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria. 
A norma em questão tem o condão de preservar a prerrogativa do Prefeito legislar 
sobre os servidores diretamente ligados a estrutura do Poder Executivo, pois é ele, 
com auxílio de seus Secretários, que tem melhores condições de avaliar o que 
necessita de seus servidores e converter essas características em requisitos no 
edital dos concursos realizados pela Prefeitura Municipal. 
Vale salientar que os tribunais vêm considerando o vício de iniciativa como 
insanável mesmo com a posterior sanção do Prefeito que teria a prerrogativa de 
iniciar a lei. 
Nunca é demais lembrar que a reserva de iniciativa tem um fundamento maior que 
é o de garantir e preservar o Princípio da Independência e Harmonia entre os 
Poderes, preconizado pelo artigo 2º da Constituição Federal, e 6º da Lei Orgânica 
do Município, um dos que balizam o ordenamento jurídico nacional e tem o condão 
de resguardar o nosso regime democrático. 
Sob o aspecto jurídico, portanto, conclui-se que o projeto não pode ser aprovado 
por colidir com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e com o artigo 37, 
2º, inciso III da Lei Orgânica do Município. 
Opina-se, portanto, 
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Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 24/08/05. 
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VOTO VENCIDO DO RELATOR SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 131/2004 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
dispor sobre a doação de sangue como critério de classificação em concursos 
públicos municipais. 
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A proposta ampara-se no Art. 13, Incisos I e XIII, da Lei Orgânica do Município. 
A escassez de sangue e hemoderivados na Capital Paulista é um problema sério par 
aa população paulistana que sofre diariamente as conseqüências dos baixos 
estoques de sangue. 
Dada a importância dessa matéria na preservação de vidas, incumbe ao Poder 
Publico, diante do notório interesse local, envidar todas as medidas possíveis para 
sanar ou, ao menos, minorar o problema. 
Por tratar-se de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X do Regimento Interno desta Casa. 
Ante ao exposto, não encontramos óbice de natureza legal ou constitucional ao 
prosseguimento do presente projeto, pelo que somos 
PELA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 24/08/05. 
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