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PARECER Nº 1361/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0083/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Gilberto Nascimento, que cria 
o Programa Sócio-Educacional JEPOM  Jovens no Exercício do Programa de Orientação 
Municipal e autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com entidades particulares para a 
sua consecução. 

De acordo com a proposta, o Programa Sócio-Educacional JEPOM  Jovens no 
Exercício do Programa de Orientação Municipal consiste na mobilização da Administração 
Municipal e da sociedade, visando resgatar a cidadania e a identidade dos jovens paulistanos 
(art. 1º). 

O Programa deverá atender a jovens estudantes carentes (art. 1º, §§ 1º e 2º), que 
receberão treinamento de caráter educativo pelo prazo de dois meses (art. 3º), garantido o 
recebimento de bolsa-auxílio (art. 5º, § 1º), desde que haja prestação de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais de serviço voluntário (art. 5º, § 2º). Ainda de acordo com o projeto, o Poder 
Executivo poderá celebrar convênios para a consecução do programa (art. 5º). 

A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, uma vez que 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

No aspecto formal, o projeto encontra respaldo nos artigos 30, I, da Constituição 
Federal e 13, I, da Lei Orgânica do Município, segundo os quais compete ao Município legislar 
sobre assunto de interesse local, não havendo iniciativa reservada para a matéria. 

O objetivo do projeto é garantir o desenvolvimento pessoal e social de jovens em 
situação de vulnerabilidade. 

Nesse sentido, ao tutelar os direitos dos jovens, o projeto está em sintonia com o 
ordenamento jurídico, uma vez que as crianças e os adolescentes pertencem a uma classe de 
sujeitos especiais  assim como os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais  
aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada proteção especial. 

É o que dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o art. 7º, parágrafo único, da Lei 
Orgânica do Município, este último estabelecendo que a criança e o adolescente são 
considerados prioridade absoluta do Município. 

Ademais, importante mencionar que o projeto encontra amparo na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, que admite a instituição de programas e o estabelecimento de 
normas programáticas voltadas à execução de políticas públicas por meio de lei de iniciativa do 
Poder Legislativo, desde que não interfiram na organização administrativa. 

A esse respeito, confira-se a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 917, 
redigida da seguinte maneira: 

Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie 
despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição 
Federal) 

Sendo pertinente, ainda, citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar 
Mendes: 
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No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de 
Câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a 
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico 
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade 
formal na legislação impugnada. 

Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente 
qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a 
satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que 
compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da 
Constituição (RE nº 878.911). 

Claro está, por conseguinte, que à luz da atual jurisprudência do E. STF, a iniciativa 
parlamentar para a propositura de projetos de lei que interferem sobre políticas públicas não 
viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, ainda que impliquem aumento de 
despesas. 

No caso concreto, embora o projeto tangencie algumas atribuições do Poder Executivo, 
apresenta caráter extremamente genérico e principiológico, não se prestando a regular 
situações concretas vivenciadas pela Administração, destacando-se as normas que buscam 
estabelecer objetivos, diretrizes e princípios. 

Nada havendo o que opor em relação à legalidade e constitucionalidade da 
propositura, deve-se destacar, por fim, que a análise referente ao mérito da política pública em 
questão compete às comissões pertinentes, conforme designação do Exmo. Presidente desta 
Casa. 

Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica. 

Diante do exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Ricardo Nunes (MDB) - Autor do Voto Vencedor 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0083/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Gilberto Nascimento, que cria 
o Programa Sócio-Educacional JEPOM  Jovens no Exercício do Programa de Orientação 
Municipal, e autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com entidades particulares para a 
sua consecução. 

De acordo com a proposta, o Programa Sócio-Educacional JEPOM  Jovens no 
Exercício do Programa de Orientação Municipal consiste na mobilização da Administração 
Municipal e da sociedade, visando resgatar a cidadania e a identidade dos jovens paulistanos 
(art. 1º). O Programa deverá atender a jovens estudantes carentes (art. 1º, §§ 1º e 2º), que 
receberão treinamento de caráter educativo pelo prazo de dois meses (art. 3º), garantido o 
recebimento de bolsa-auxílio (art. 5º, § 1º), desde que haja prestação de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais de serviço voluntário (art. 5º, § 2º). Ainda de acordo com o projeto, o Poder 
Executivo poderá celebrar convênios para a consecução do programa (art. 5º). 

Sob o aspecto estritamente jurídico, em que pesem os elevados propósitos de seu 
autor, a propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação. 

A propositura pretende a instituição de um programa a ser implementado pelas 
Secretarias Municipais, criando obrigações de atendimento de jovens estudantes carentes, que 
deverão receber treinamento e bolsa-auxílio, desde que prestado serviço voluntário. 
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Todavia, ao impor ao Executivo a adoção de determinadas condutas, no caso a adoção 
de ações concretas na implementação de uma política pública voltada para os jovens carentes, 
o projeto perde a abstração e generalidade, características essenciais das leis, e configura 
verdadeiro ato concreto de administração, usurpando atribuição privativa do Prefeito. 

Deste modo, o projeto dispõe sobre matéria 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 e a 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 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 Direito Municipal Brasileiro, 6ª 
ed. Atual., Malheiros Editores, 1990, p. 438-439) se encontra precisa distinção acerca dos 
âmbitos de atuação dos Poderes Executivo e Legislativo: 

A atribuição típica e predominante 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. A 
Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não 
executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre a sua execução. Não compõe 
nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para sua organização e 
direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais; apenas o Município; mas regula e controla 
a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. 

Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva 
do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; o 
Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e 
concretos de administração. 

Para corroborar este entendimento, colaciona-se abaixo segmento de decisões do E. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a título ilustrativo: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  LEI Nº 9.993, DE 25 DE 
SETEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, QUE DISPÕE SOBRE O 
"PROGRAMA REMÉDIO EM CASA" DO MUNICÍPIO - NORMA DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR  VÍCIO DE INICIATIVA  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES  LEGISLATIVO QUE NÃO 
PODE CONFERIR "AUTORIZAÇÃO" AO EXECUTIVO PARA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA E 
NEM IMPOR-LHE PRAZO RÍGIDO PARA A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA  
INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE OS PODERES - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE PELA CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE 
CUSTEIO - LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL  AÇÃO PROCEDENTE. 

(TJ/SP - ADI nº 2266585-89.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Ferraz de Arruda  j. 10.04.19 - 
sem destaques no original) 

No que tange à indevida interferência do Poder Legislativo na organização 
administrativa, matéria afeta exclusivamente ao Poder Executivo, já se posicionou o C. 
Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.840-5/ES: 

(...) É firme nesta Corte o entendimento de que compete exclusivamente ao Chefe do 
Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre remuneração de pessoal, organização e 
funcionamento da Administração. O desrespeito a esta reserva, de observância obrigatória 
pelos Estados-membros por encerrar corolário ao princípio da independência dos Poderes, 
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viola o art. 61, § 1º, II, a e e da Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.646, Maurício Correa, 
ADI 805, Sepúlveda Pertence, ADI 774, Celso de Mello, ADI 821, Octavio Gallotti e ADI 2186-
MC, Maurício Corrêa. (grifamos) 

Desta forma, o Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria de competência privativa do 
Prefeito, viola o princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes, 
previsto no art. 2° da Constituição Federal, 5° da Constituição do Estado e 6° da Lei Orgânica 
do Município de São Paulo. 

Ante o exposto, somos 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 28/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Contrário 

Celso Jatene (PR) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Contrário 

Rinaldi Digilio (PRB) - Contrário 

Rute Costa (PSD) - Contrário 

Sandra Tadeu (DEM) - Contrário 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


