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PARECER Nº 1128/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0215/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a isenção do pagamento de Zona Azul para pessoas com deficiência. 

A propositura estabelece ainda que, o Poder Executivo, por meio da Secretaria 
Municipal de Transporte e Mobilidade e a Companhia de Engenharia de tráfego, estabelecerá 
normas com relação à implantação, manutenção e fiscalização da lei. 

Em que pesem os elevados propósitos que nortearam o seu autor, sob o aspecto 
jurídico, a propositura não reúne condições pode prosseguir em tramitação, por invadir seara 
privativa do Poder Executivo. 

Com efeito, o projeto, ao dispor sobre a concessão de isenções a pessoas com 
deficiência quanto aos valores cobrados pelo estacionamento rotativo nas áreas das vias 
públicas denominadas de "Zona Azul", versa sobre matéria de competência privativa do Sr. 
Prefeito, pois institui medida atinente à administração dos bens municipais e à organização e 
funcionamento da Administração. 

O presente projeto, ao criar obrigação a ser observada nas atividades de organização 
da Administração Pública, caracteriza-se como ato concreto de administração, perdendo a 
abstração e generalidade de que se devem revestir os mandamentos legais. Referida matéria, 
por se referir ao planejamento, à organização e à gestão dos recursos públicos é afeta à 
organização administrativa, conceito jurídico que "resulta de um conjunto de normas jurídicas 
que regem a competência, as relações hierárquicas, a situação jurídica, as formas de atuação 
e controle dos órgãos e pessoas, no exercício da função administrativa" (in Manual de Direito 
Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Atlas, 25ª ed., 2012, pág. 447). 

É cediço que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação, a estruturação dos órgãos públicos e a gestão. Para 
se desincumbir dessa tarefa de administração, deve o Prefeito estar resguardado de 
interferências indevidas em sua atuação, razão pela qual lhe assegura o art. 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. 

Nas palavras do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles (in Estudos e Pareceres de Direito 
Público, Ed. RT, 1984, pág. 24) encontra-se 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 atuação 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. 
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O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos 
de administração. 

Oportuno registrar que, a respeito de isenções previstas em leis de iniciativa de 
parlamentares, o Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
julgou em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em mais de uma oportunidade, 
formalmente inconstitucionais tais atos normativos, em razão do vício de iniciativa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 3.015, DE 29 DE MAIO DE 
2018, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, QUE INSTITUIU HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO VALOR 
DEVIDO PELA UTILIZAÇÃO DE VAGAS DE 'ZONA AZUL', BENEFICIANDO IDOSOS E 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO EM VIAS PÚBLICAS - BEM DE USO COMUM DO POVO (ARTIGO 99, INCISO I, 
DO CÓDIGO CIVIL) - DIPLOMA NORMATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE AVANÇOU 
EM MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO 
EXERCÍCIO E CONTROLE CABE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - 
AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA 'A', E 159, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO 
PROCEDENTE. (TJSP, ADI 2143796-88.2018.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 
10.10.2018, grifamos). 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Complementar nº 60, de 13 de 
maio de 2016, do Município de Caraguatatuba - Iniciativa parlamentar que ' dispõe sobre a 
isenção da cobrança de taxa de estacionamento eletrônico rotativo, criada pele Lei 
Complementar nº 46/12 - Zona Azul, aos idosos acima de 60 anos e às pessoas com 
deficiências ' - Usurpação de competência - Ocorrência. Estacionamento em vias públicas Bem 
de uso comum do povo Competência legislativa privativa do Chefe do Executivo para dispor 
sobre gestão administrativa - Vício de iniciativa - A matéria regulamentada pela norma 
impugnada insere-se no âmbito da competência legislativa atribuída pela Constituição ao chefe 
do Poder Executivo Municipal - Violação aos arts. 5º, 47, II, XIV E XIX, aplicáveis aos 
Municípios por força do art. 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo - 
Inconstitucionalidade reconhecida - Ação procedente. (TJSP, ADI 2115491-65.2016.8.26.0000, 
Rel. Des. Carlos Bueno, j. 30.11.2016, grifamos). 

Desta forma, a propositura ao se imiscuir 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). 

Pelo exposto, somos pela 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 07/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


