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PARECER Nº 1372/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0055/19 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de varrição das calçadas residenciais pelo Poder Público Municipal. 

De acordo com a propositura, o Poder Executivo deverá adotar meios para assegurar a 
varrição de calçadas, guias e sarjetas, disponibilizando funcionários para tais serviços. 

Nos termos da justificativa, as calçadas são vias públicas e não propriedade particular, 
razão pela qual não se justifica a transferência da responsabilidade pela sua respectiva limpeza 
aos munícipes. 

Informa, ademais, que o problema ambiental geralmente atrelado à limpeza de 
calçadas, guias e sarjetas consiste no desperdício de água, o que poderia ser evitado por meio 
da varrição dos próprios públicos por pessoal competente contratado pelo Poder Executivo. 

Em que pesem os elevados propósitos que nortearam seu autor, a proposta 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. 

Diga-se, aliás, que desnecessária seria a lei como instrumento para viabilizar o 
pretendido, pois a propositura institui regras que não configuram mandamentos gerais e 
abstratos, mas sim atos específicos e concretos de administração, de governo, atribuição 
exclusiva do Chefe do Executivo. 

Versa a propositura sobre organização e funcionamento da administração municipal, 
matéria de iniciativa legislativa privativa do Prefeito, nos termos dos arts. 37, § 2º, III e IV, e 70, 
II e XIV da Lei Orgânica Municipal, os quais conferem competência privativa ao Chefe do 
Executivo para a propositura de leis que disponham sobre esses temas. 

Não bastasse, dentro da competência privativa do Prefeito em dirigir a administração 
municipal (art. 69, II, da Lei Orgânica Municipal) inserem-se as atribuições de planejamento, 
direção, organização e execução das atividades da Administração, cabendo ao Executivo  
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. 

Acerca da impossibilidade de se determinar ao Executivo a prática de ato concreto de 
administração, de longa data já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 

Não se nega à Câmara Municipal o direito de editar normas atinentes ao peculiar 
interesse do Município, mas no exercício desse mister ela não pode editar regras concretas de 
administração, intervindo nas atividades e providências reservadas com exclusividade ao 
Chefe do Poder Executivo, a quem compete gerir a administração pública municipal, bem como 
criar órgãos públicos e conselhos, notadamente no que se refere às questões referentes à 
habitação popular, até porque, como já dito, isto implica no aparelhamento da administração 
local, com a finalidade específica de estabelecer os mecanismos para a composição dos 
integrantes do referido Conselho, além das medidas atinentes à cessão de local e espaço para 
a realização de suas reuniões, bem como alocação de servidores e material que garantam 
desempenho satisfatório de suas funções. (ADI nº 9046928-75.2008.8.26.0000, DJ 22/10/2008, 
grifamos) 
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Anote-se que a jurisprudência atual em nada destoa do julgado acima mencionado, 
conforme se depreende do segmento abaixo reproduzido, à guisa de exemplo, extraído de 
recente acórdão proferido pelo mesmo tribunal: 

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. 

(ADI nº 2266585-89.2018.8.26.0000, j. 10.04.19, grifamos) 

Ademais, por demandar uma série de atos materiais para sua implementação, inviável, 
pois, 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. 

Destarte, 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 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 28/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


