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PARECER Nº  1224/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 615/08.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, que visa 
instituir o Selo de Qualidade Municipal para Merenda Escolar distribuída nas escolas 
municipais da capital.  
Segundo a propositura, referido Selo seria implantado através da Secretaria 
Municipal de Gestão e conferido aos fornecedores de merenda escolar que 
preencherem determinados requisitos.  
Para melhor instruir a proposta, esta Comissão encaminhou, por sugestão do nobre 
Vereador Floriano Pesaro, designado relator da proposta, pedido de informações 
acerca da viabilidade técnica para a implementação do referido selo, respondido às 
fls. 14/24.  
Com base nas informações prestadas e no disposto em nossa Lei Orgânica 
Municipal, a propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado.  
Com efeito, segundo informações prestadas às fls. 15, o Departamento de Merenda 
Escolar, não é um órgão certificador.  
Dessa forma, ao pretender atribuir função a órgão do Executivo, a propositura visa 
instituir medida que interferirá na organização e funcionamento da administração 
municipal, matéria de iniciativa privativa do Prefeito nos termos dos arts. 37, § 2º, 
IV e  70, XIV da Lei Orgânica.  
Nesse sentido é a lição de Odete Medauar para quem organização administrativa 
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).  
O projeto, ao atribuir função à Secretaria Municipal de Gestão, esbarra no disposto 
pelo  art. 69, XVI, da LOM.  
Ressalte-se que, segundo entendimento pacífico de nossa jurisprudência, nem 
mesmo a sanção tem o condão de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente 
do vício de iniciativa:  
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do Direito, 
gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício  jurídico 
de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria 
integridade do ato legislativo eventualmente editado.” (STF-Pleno- Adin nº 1.391-
2/SP-Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 28.11.19 97, p. 62.216). 
Nesse mesmo sentido (Adin nº 13.882-0, TJESP; Adin nº 1.070, STF, j. 23.11.94).  
Ante o 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 
15/08/2012.  
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