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PARECER Nº 1271/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0106/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que obriga a 
implantação de enfermarias nos estabelecimentos públicos de ensino que atendam a partir de 
duzentos alunos, devidamente equipadas, bem como obriga a permanência de um técnico de 
enfermagem durante o período que os alunos estiverem presentes. 

Em que pesem os elevados propósitos que nortearam o autor da proposta, ela não 
reúne condições de prosseguir em tramitação porque determina ao Executivo a prática de ato 
concreto de administração, violando o princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes 
(art. 2º, CF/88). 

Com efeito, dentro da competência privativa do Prefeito em dirigir a administração 
municipal (art. 69, inciso II, da LOM/SP) inserem-se as atribuições de planejamento, direção, 
organização e execução das atividades da Administração, cabendo-lhe - dentro da sua função 
de governar  estabelecer prioridades, fazer escolhas e implantar os programas e campanhas 
que forem condizentes com o programa de governo pelo qual foi eleito. 

Assim, excluídos direitos a prestações materiais assegurados pela própria Constituição 
Federal, tais como os atinentes à saúde e à educação  garantidos pelo Supremo Tribunal 
Federal em seu grau mínimo de efetividade  extrapola da competência deste Legislativo obrigar 
o Executivo à prática de atos concretos de administração. 

O presente projeto de lei pretende obrigar o Poder Público a implantar enfermarias em 
nos estabelecimentos públicos de ensino que atendam a partir de duzentos alunos, equipadas 
com ao menos uma maca, equipamentos para exame físico e verificação de sinais vitais, 
equipamentos para a realização de primeiros socorros, farmácia básica e computador, além de 
manter um profissional técnico ou auxiliar de enfermagem. 

No entanto, como já dissemos, não obstante a nobreza da intenção, o projeto trata de 
matéria que se insere na competência privativa do Executivo, pois além de versar sobre 
organização administrativa  cuja iniciativa reservada para o início do processo legislativo está 
prevista no art. 37, § 2º, IV, da Lei Orgânica do Município  o projeto versa também sobre 
servidores públicos, matéria igualmente reservada à iniciativa do Prefeito, nos termos do art. 
37, § 2º, III, do mesmo diploma legal. 

Corroborando as assertivas acima, tem-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal, espelhadas ilustrativamente nos arestos 
abaixo, reproduzidos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 11.382, de 09 de 
outubro de 2013, de São José do Rio Preto, que autoriza o Município a disponibilizar um 
enfermeiro e equipamentos de primeiros socorros no Terminal Rodoviário. VÍCIO DE 
INICIATIVA. Reconhecimento. A lei impugnada, de autoria parlamentar, envolve normas de 
gestão administrativa, ou seja, trata de matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo; e ainda estabelece a criação de despesas sem indicar os recursos disponíveis para 
atender aos novos encargos. Lei autorizativa. Irrelevância. O Prefeito não precisa de 
autorização do Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência. 
Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente. 

(TJSP, ADI 0197386-87.2013.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto, DJ. 
26.03.2014) - grifamos. 
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(...) ao editar lei que dispõe sobre a instituição de programa municipal com a finalidade 
de prevenção de doenças infantis por meio de atendimento médico nas dependências das 
creches municipais, para cuja execução haverá a necessidade de remanejamento de 
servidores ou mesmo a admissão destes por meio concurso público e/ou contratação, não 
resta dúvida de que a proposta do Legislativo jundiaiense se imiscuiu na gestão administrativa 
do Município, o que é suficiente para a declaração de inconstitucionalidade da norma. Não se 
descura do elevado propósito da lei, que busca ampliar o atendimento médico às crianças 
daquele Município, notadamente aquelas matriculadas em creches, por meio da criação do 
Programa Médicos nas Creches; porém, também é verdade que o Poder Legislativo não pode 
impor ao Poder Executivo ato normativo que represente violação ao princípio da Separação de 
Poderes, previsto no artigo 5º, da Constituição do Estado, aplicável aos Municípios por força do 
artigo 144, da Carta Paulista. 

(TJSP, ADI nº 2016701-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, DJ. 
06.06.2018). 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 5.700/2015, do Município de 
Catanduva, que torna obrigatória a permanência de ambulância de suporte básico de vida e de 
um enfermeiro em lugares com grandes aglomerações de pessoas Legislação que interfere na 
gestão administrativa do Município Inadmissibilidade Desrespeito aos artigos 5º, 25 e 47, 
incisos II e XIV, da Constituição Estadual Vício formal de iniciativa Lei de iniciativa parlamentar 
que invadiu as atribuições do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação 
dos poderes Ademais, a lei criou despesas públicas, sem indicar os recursos para a sua 
execução Inconstitucionalidade configurada Ação julgada procedente. 

(TJSP, ADI nº 2236019-65.2015.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, DJ. 17.02.2016). 

A locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos corresponde ao 
conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou 
contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de 
formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva 
constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 

(STF, ADI 4.724, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.08.2018). 

Ademais, por demandar uma série de atos materiais para sua implementação, inviável 
à Câmara Municipal criar despesas para o Executivo sem a indicação dos recursos disponíveis, 
o que gera contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de 
março de 2000), em especial os artigos 16 e 17. 

Por fim, cumpre informar que iniciativa semelhante foi vetada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal em legislatura anterior (PL 188/15), exatamente sob o fundamento de vício 
de iniciativa, além de razões de mérito consistentes na alegada desnecessidade da medida, eis 
que a questão estaria devidamente equacionada no âmbito do município. 

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 21/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) - Relatora 

Sandra Tadeu (DEM) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


