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PARECER Nº 1459/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0022/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que obriga 
o Poder Executivo municipal a enviar, por email, notificações de autuação/penalidade de 
multas aos contribuintes. 

O projeto tem por objetivos facilitar o recebimento das autuações/penalidades de multa 
e reduzir a inadimplência ou atraso de pagamento por parte de contribuintes. 

Não obstante o elogioso propósito, o projeto não reúne condições jurídicas para 
prosperar. 

A matéria encontra-se inserida no âmbito da atividade administrativa do Município, cuja 
direção superior cabe ao Prefeito, com auxílio de Secretários. Criar mecanismos para 
facilitação de satisfação de débitos decorrentes de aplicação de multas é ato concreto de 
gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas; logo, 
privativa do Poder Executivo. A Lei Orgânica do Município prevê expressamente: 

Art. 69. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta 
Lei: 

[...] 

II  exercer, com os Secretários Municipais, os Subprefeitos e demais auxiliares a 
direção da administração municipal; 

[...] 

Art. 70. Compete ainda ao Prefeito: 

I  representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas; 

[...] 

VI  administrar os bens, a receita e as rendas do Município, promover o lançamento, a 
fiscalização e arrecadação de tributos, autorizar despesas e os pagamentos dentro dos 
recursos orçamentários e dos créditos aprovados pela Câmara Municipal; 

De fato, o Poder Legislativo não pode ocupar-se da administração para gerir recursos 
públicos, sob pena de invadir área privativa do Poder Executivo. Nas palavras do ilustre jurista 
Hely Lopes Meirelles (in Estudos e Pareceres de Direito Público, Ed. RT, 1984, p. 24), são 
distintos os 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. 
O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos 
de administração. (grifo nosso). 
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Para a medida proposta, não há necessidade de lei. Basta o Executivo Municipal, a 
partir de um juízo de conveniência e oportunidade, investir recursos na implantação de sistema 
de comunicação digital com seus contribuintes, fazendo uso de tecnologias e ferramentas de 
segurança já existentes. 

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 04/09/2019. 
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Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


